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PROLOGO
DO EDITOR.

V^xjASi todas as Nações tem o cof-

^^tume de reimprimir aquellas Obras
de t]ue fe pofla tirar fruolo, e utilida-

de. Animado deíle zelo intentei reim-

primir eftes Elogios Hijioricos dos Se-

nhores Reis de Portugal-^ porque em taõ

pequeno Volume fe acha em refumo

quaíi toda a noíía Hiíloria Portugue-

za ^ ferve efte Compendio de muita uti-

lidade
5
porque quem naõ p(3de abran-

ger toda a noíía Hilloria pelos nume-
rofos Volumes em que eílá efcrita

,

( poRo que modernamente fe acha mais

methodica na de Mr. Ia Clede * , e

na do noífo incanfavel Portuguez Da-
mião António de Lemos Faria , e Caf-

A ii iro

(*) A Hiftoria Geral de Portugal , efcrita

em Fraiicez por Mr. Ja Clede , c traduzida em
Portuguez , cm S, grande , i6 Volumes : ]à
ha oito imi^re(j'o5 , e brevemente publlcare4 os

mais.



tro ^* ) achará rieíle Livro com que
poíTa conhecer o que nós fomos , c

poderemos fer , fe imitarmos as Virtu-

des , e Façanhas , que nos ditos Elogios

fe louvaõ , e narraõ.

Creio que terá toda a aceitação,

Jembrando-fe o Publico de que em na-

da mais cuido, do que em lhe fazer

vulgares todos aquelles Livros em que
fe poffao inílruír , e desebufar. Pois

da frequente liçaõ hc que os Homens
podem adquirir conhecimentos provei-

tofos , emenda dos vícios , obediência

aos Soberanos , e fuperíores ; refpeito

á Religião, união, e amor aos outros

feus concidadãos ; mormente da Hiílo-

ria ', que he a Éfcóla do Mundo , a

Meílra da vida , e a Teílemunha dos

tempos.
ELO-

(**) A Hiíloria Geral de Portugal , e fuás

Conquiflas , defdc o feu principio até a^ora ,

coinpoíla , e dedicada á Rainha NofTa Senhora

D. Maria I. por Damiaó António de Lemos Fa-

ria e Caftro , em 8. 20 Volumes ',Já ho doiis wi-'

prejjos y e os mais ejlaõ-fe imprimindo,

Vcndcm-fe ambas ejlas Hljiõrias em Çafa de

Francifco RoIIand , ImprcJJor -Livreiro em Lis-

loa i ao Bairro alto , na ejqulna da rua do Nórtc»
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ELOGIO
D« Conde D. Henrigue.

He

k

LENRiQUE Conde de Portugal , e tronco

<los Reis que depois o fenhoreárao , foi na-

tural de Beíançon filho de Guido Conde de

Vernol , e de Joanna filha de Geroldo Duque
de Borgonha ( fegundo a melhor opinião) o

qual com zelo da exaltação da Fé Catholica ,

e defejo de alcançar fama pelas armas , ouvin-

do as continuas guerras que el Rei D. Affon-

fo VI. de Caftella trazia com os Mouros , e a

fama que em França , e nas mais partes de
Europa , corria das conquiftas de Ruy Dias da

Eivar chamado por excellenciao Cide ; feveio

a Hefpanha em companhia de feu primo Rai-

mundo de Borgonha , e de Raimundo Conde
de Tholofa , e de S. Gil « a quem el Rei D.
Aífonfo eftimou como merecia o eftado , e

qualidade de taes peíToas , e vendo nas bata-

lhas , e recontros o extremo de valentia de

cada hum delles em particular no cerco de

Lisboa que el Rei ganhou aos Mouros , dei-

xando-os por feus tributários , no qual o Con-
de



6 Elogio do Condb

de D. Henrique fez obras maravilhofas : lhe

quiz fatisfazer feu bom foccorro cafando-os a

todos com três filhas fuás , a primeira das

quaes cí)amada D. Urraca , dto a Raimundo
de Borgonha , e as terras de Galiza em dote,

com titulo de Condado ; ao Conde de Tho-
lola cafou com D. Elvira , e a D. Henrique

com D. Therefa , que houve em D. Ximena
Nunes de Gufmaó , dona de langue taõ illuf-

tre , que fez crer a muitos Authores , que el

Rei a receberia por mulher , e feriaó legiti-

mos os filhos que delia teve , contra o pare-

cer dos mais antigos.

Derao-fe em dote a D. Henrique ás terras

que em Portugal eraô ganhadas aos Mouros
(algumas das quaes faó hoje do Reino de Ga-
liza) com titulo de Condado , e a conquil!a

das que ainda tinhaó ufurpadas , que era a

maior parte do que hoje he Reino de Portu-

gal , fobre a libertação das quaes o Conde fez

tantas obras valerofas , que rompendo em ba-

talha a el Rei de Lamego , ao de Vifeu , e

a outros fenhores de menos conta , que ha-

via pela Beira (os quaes vendo-fe vaíTallos de

hum fenhor particular , tomáraõ as armas

com cfperança de liberdade) defoccupou as

terras que ha entre os rios Douro , e Mon-
des^o , que entaõ fervia de raia entre Mouros,

e Chriíiãos : e como o feu animo era cheio

de piedade naõ fc defcuidou na guerra do que

coii-
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convinha ao bom governo da paz , e ao cul-

to Divino , porque fez reílituir a dignidade

Epifcopal ás Cidades de Vileu , e Lamego , e

augmentou as rendas ao Arcebifpo de Braga ,

e Bifpo de Coimbra , e á fua própria cufta le-

vantou de novo as Igrejas Cathedraes , algu-

mas das quaes permanecera em noíTos tempos.

Suftentou dous cercos em Coimbra. Rom-
peo os Mouros em dezafete batalhas , ganhou-

Iha duas Cidades , e muitas Villas , e Caftel-

los fortes ; e refufcitou o nome Portuguez

com a Cidade do Porto que engrandeceo , e

fortificou no lugar onde ora eftá , e fez nella

Igreja Cathedral , que a Rainha D. Therefa

fua mulher depois ennobreceo com rendas ,

-que deo aí> Bifpo D. Hugo , e aos Cónegos no

anno de mil e cento e vinte , e como nefte

meio tempo fuccedeíTe a conquifta da Terra

Santa , e correíTe a fama de Gofredo de Bu-

Ihon primeiro Rei de Hierufalem , cheio o

Conde de fantaenveja, e levado mais da pieda--

de Chriftã , que de bom governo de efíado,

fez pazes com os inimigos de cafa por inquie-

tar os que viviaó em Suria , deixando fuás

terras arrifcadas por dar foccorro ás alheas

,

e com o numero de gente conveniente á fua

reputação , e eftado , partio da Cidade do
Porto , de volta com Hugo de Lufignhano feu

parente , e outros Príncipes Eftrangeiros das

partes do Norte que hiaó na mefma derrota,

to-
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todos os quaes forao nas aparências exterio-

res inui bem recebidos em Conftantinopla pe-

io Imperador AJexio Conneno , e no particu-

lar vendidos aos Turcos , aquém o engano-
fo Imperador deo avifo do tempo , e modo
com que poderiaõ desbaratar os Latinos , qus
por feu confelho caminhavaó divididos em vá-

rios efquadrões , e cahiraó tarde na falfidade

do Grego , a enveja do qual lhe foi mais da-

nofa que as armas Turquefcas , pelo meio
das quaes , c de muitos trabalhos , e contral-

tes chegou o Conde D. Henrique com alguma
parte dos feus á Cidade de Anthioquia , e da-

hi em conapanhia de feu cunhado D. Raimun-
do Conde de Tholofa , que já lá eflava , poz

cerco a huma Cidade marítima chamada Tor-
tofa , que ganharão depois de vários recon-

tros , e derao o 1'enhorio delia ao Conde de

Tholofa pelas grandes coufas em armas que
fez em fua conquiíla.

PaíTando depois difto o Conde D. Hen-
rique em Paleílina andou vifitando aquelles

Santos lugares onde Chrifto obrou noíTa re-

d.empçaó , c peleijando com os inimigos da

JFé , com animo igual ao zelo , que o move-
ra a partir de fuás terras , para as quaes fe

tornou , naó a deícançar , mas a emprender

novas conquiftas contra os Mouros , e contra

os Lionenfes , que fem caufa lhe inquietarão

feus vaíTallos no tempo de fua aufencia : aos

quaes
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quaes ganhou muitas terra»? , e de caminho

( diífimulando com feus aggravos ) vifitou o

Imperador de Conftantinopla de quem houve

muitas relíquias , em particular hum braço de

S. Lucas Evangelina , que poz na Sé da Cida-

de de Bras^a , onde hoje fe con ferva por ir-

refragavel teftemunha defta fanta viagem , que

hum Hiftoriador moderno fe atreveo a negar.

Andando na força de fuás conquiftas , e

tendo apertada com duro cerco a Cidade de

Aftorga lhe fobreveio a ultima infirmidade ,

fendo o Conde já de fetenta e fete annos ,

havendo vinte e hum que tinha o fenhorio de

Portugal , e deixando feu filho D. AíTonfo

em idade de dezoito , a quem primeiro de ef-

pirar deo grandes confelhos , tanto para o go*

verno da paz como da guerra , e tomados to-

dos os Sacramentos , deo fua alma ao Senhor

no anno de mil e cento e doze.

Foi o Conde homem grande de corpo , de

prefença alegre , e venerável , teve o cabello

Jouro , e os olhos azuis , como diz fua Hifto-

ria , e o moílra hum retrato de illuminaçao

antiga , que temos em huma Biblia de mao
antiquiíTima , onde na primeira folha do Pro-

logo eflá a figura do Conde armado de armas

brancas , e ordinariamente o pintaõ com a co-

roa de louro , que por naò fer Rei , e fer tao

xidonoCo o fazem aíTim.

A5
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As terras de que o Conde deixou por

abfoluto Senhor a feu filho D. Afifonfo , foraó

todo Entre-Douro e Minho , e por dentro de

Galliza até o Caflello de Lobeyr^ , e muito
mais a dentro contra as Afturias. A terra de

Tras-os-Montes , e a Beira até o Mondego

,

de todas as quaes terras era a Cidade de Bra-

ga cabeça no efpiritual , e Coimbra no tem-
poral.

Pagavaó-lhe tributo os Alcaides de Leiria,

e Torres-Novas , que depois de fua morte fe

rebelláraó , e cuftáraõ muito a domar.

Foi fepultado na Sé de Braga em huma Ca-

pella particular , donde o trasladou o Arce-

bifpo D. Diogo deSoufa para a Capella McSr no

#Íino de Chrifto de mil e quinhentos e treze.

Os filhos que o Conde D. Henrique teve

da Rainha D. TTherefa fua mulher , foraô D.

Affonfo Henriques , que depois foi Rei de

Portugal ; D. Urraca , que cafou com D. Eer-

mudes Paes , Conde de Traftamara ; D. The-
refa mulher de D. Fernão Mendes , Grande
Senhor em Galliza.

D. Pedro Affonfo , que houve em huma
Dona de nobre geração , o qual fendo moço
feguio as armas com grande applaufo do mun-
do , e depois a vida Monaftica no infigne Mof-

teiro de Santa Maria de Alcobaça , onde com
mortificação , e penitencia cremos que con-

quiftou a gloria , como já contei em fua vida,

na
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na primeira parte da Clironica de Cifter , e

contarei na terceira parte da Monarquia Liifi-

tana , para onde fica também a relação diffu-

fa das grandezas defte famoío Conde , tron-

co ,. e primeira origem dos Reis de Portu-

gal , &c.

^mm^m^mm^^m
ELOGIO

Vel Rei D. Afonfo Henriques , primeiro

de Portugal,

KI ASCEO el Rei D. Affonfo Henriques na

Villa de Guimarães no mez de Julho do anna
de Chrifto de mil e noventa e quatro. Foi en-

tregue a Egas Moniz , Fidalgo nobiiliíTimo
,

c de geração antiga , e mui abaliíada em Por-

tugal , e ainda que no principio cuídáraó to-

dos que o menino na(5 viveíTe , ou vivendo

naó foíTe útil para governo / por fer notavel-

mente aleijado das pernas , feu Ayo com ro-

marias , e devoções impetrou na Ermida de

NolTa Senhora de Carquere ( que depois foi

Morteiro de Cones^os Regrantes , e hoje tem
a renda delle os Padres da Companhia de Je-

fus ) faude para o Infante , e contentamento

univerfal para o Povo.

Criou-
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Criou-fe até idade de doze annosem po-^

der de feu Ayo , e dahi em diante começou
a feguir as armas em que íahio eftremado , e

como por fallecimento do Conde D. Henrique

feu pai , ficaíTe embaraçado em diverfas guer-

ras , aífim com os Mouros , como com Lio-

nezes , houve quem defconfíaíTe do feu Go-
verno , e fe atreveo o Conde de Traftamara a

querer cafar com a Rainha D. Therefa fua

mãi , e fazer-] he guerra febre efte cafo , a que

o Infante acodio com a preíía que requeria o
cafo, e dando-Ihe batalha jun^to a Guimarães

( dado que no primeiro recontro ficaíTe desba-

ratado) chegou-lhe feu Ayo Egas Moniz com
foccorro , o rompeo , ficando o Conde prefo

em feu poder , e por concerto (dizem alguns)

que acafou depois com fua irmã D. Urraca:

dado que alguns aífirmaó fucceder o cafo em
outra forma , e fer a vinda do Conde , e bata-

lha de Guimarães por culpa da própria Rai-

nha , que depois da morte do Conde D. Hen-

fique feu marido celebrou fegundas bodas.

E ainda que na Chronica de Cifter tive

outra opinia5 acoitado aos fundamentos que
alli apontei ; todavia a fegunda he certa , e

cjuaíi infallivel , como fe verá por Efcripturas

da mefma Rainha , feitas eftando cafada fe-

cunda vez , que refiro na terceira parte da

Monarquia Lufitana.

Al-
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Alcançou o Infante D. Affonfo no prin-

cipio de feu Governo grandes vidorias , co-

mo foi a dos Arcos de Valdevez contra el

Rei de Caftella feu primo , onde lhe prendeo

a melhor , e mais nobre gente de feu cam-
po , e a elle ferio de algumas lançadas ; e

de Capitães feus teve muitas vidorias com
vários recontros.

Suftentou o cerco de Guimarães que o pró-

prio Rei lhe veio pôr , onde Egas Moniz fez

aquella promeíTa de bom vaíTallo , que defem-

penhou como bom cavalleiro , offerecendo fua

vida a troco da palavra mal cumprida. Venceo
a Albucazan Rei de Badajoz na batalha de

Trancofo , onde foi foccorrido das orações

de Fr. Aldeberto Prior do Morteiro de S. João
de Tarouca.

Suftentou o cerco de Coimbra contra el

Rei Eujuni que trazia trezentos mil homens ^
de guerra. Ganhou Leiria duas vezes, Tor- j^^ /
res Novas , e outros muitos lugares. {L/

i

Desbaratou el Rei Ifmario nos Campos de ^/
Ourique , onde vio a Chrifto Crucificado que ^

lhe deo o efcudo de Armas , que ufaó Os Reis
de Portugal , e lhe mandou tomar titulo de
Rei como fez no feguinte dia , á petição de
feus vaífallos.

Conquiftou Santarém foccorrido das ora- ^
ções de noffo Padr« S. Bernardo , a quem deo «>^*^-«

por eíle fâvor os Co utos de Alcobaça , e fun- -^^^
dou JL^
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dou com fingular magnificência aquella gran-

de Abbadia.

Ganhou Lisboa com favor de huma Ar-
mada Eftrangeira , e eftando íbbre ella rom-
peo huma grande batalha de Mouros que vi-

nhaó em foccorro dos cercados
,
junto a Sa-

cavém , onde fe fundou huma Ermida de Nof-
fa Senhora , e em noíTos dias hum Mofteiro

de Freiras defcalças.

Conquiílou depois Sintra , Torres Ve-
dras , Óbidos , e Alenquer , e todas as mais

terras de Alem-Tejo : e da outra parte , fe

ganharão Évora , Beja , Moura , Serpa , e Ce-

zimbra, onde desbaratou o poder dei Rei de

Badajoz fó com feíTenta de cavallo.

Junto a Santarém rompeo a Albaraque

Rei de Sevilha em batalha campal , com fa-

vor de S. Miguel , e do feu Anjo da guarda

©m cuja lembrança inílituio a Cavallaria da

Alia , na Forma que já contei na Chronica de

Cifter , e fendo já de muita idade porque en-

trava em noventa annos , desbaratou o Mira-

molim de Marrocos Aben Jacob , e outros

treze Reis Mouros que tinhaó cercado em San-

tarém ao Infante D. Sancho feu filho.

Efta foi a ultima batalha de que temos no-

ticia em que el Rei D. Affonfo fe achaífe ,

tendo por feus Capitães vencidas muitas ou-

tras , como foi em Porto de Mós a el Rei Ga-

mi por maõ de D. Fuás Roupinho , e o pró-

prio
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prio lhe alcançou no mar huma infigne vido-

ria de Galés inimigas , que foi a primeira

que os Portuguezes derao fobre mar.

D. Gonfalo Mendes da Maia que chamarão

o Lidador , genro de Egas Moniz foi hum dos

valerofos homens do mundo , e que venceo

batalhas de muita importância em tempo def-

te gloriofo Rei , cujo Adiantado foi nas fron-

teiras dos Mouros , e com fer el Rei D. Af-

fonfo taô guerreiro , naó foi menos piedofo

porque todo o tempo que lhe reftava das ba-

talhas gaílava em fundar Morteiros , e repa-

rar Igrejas , como foraó os de Alcobaça , S.

Joaõ de Tarouca , Santa Cruz de Coimbra »

c S. Vicente de fora , e outros a que fez gran-

des doações , e enriqueceo com efmolas.

Foi cafado com a Rainha D. Mafalda fi-

lha de Amadeu Conde de Mauriana , e Sa-

bóia , de quem houve o Infante D. Henrique

que falleceo de pouca idade ; D. Sancho que

lhe fuccedeo no Reino ; a Rainha D. Urraca,

que cafou com el Rei de Leaó ; D. Therefa,

mulher de Felippe primeiro do nome Conde
de Flandes.

Teve mais hum filho natural chamado D.
Affonfo

, que foi Meftre de Rodes , e homem
de coração altivo , e de pen lamentos fobera-

nos , e por algumas occafióes deixou o Mef-

trado , e fe tornou ao Reino , jaz fepultado

em Santarém em a Igreja de S.Joaó, fal-

le-
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Jeceo no anno de Chrifto mil e duzentos e í^^

te , ao primeiro de Março.

Alguns chamaó a eíle Infante D. Pedro

Affonfo , mas fem caufa , e outros cuidau ,

que eíle Meftre foi filho dei Rei D. Aífon-

fo o terceiro naó advertindo ao tempo em que

viveo , e morreo.

Teve mais liuma filha baftarda chamada D.

^herefa Affonfo , que cafou com D. Sancho

Nunes , Avô do Conde D. Mendo o Soufaó.

Foi el Rei D. Affonfo homem grande de

corpo , e quafi agigantado , teve o cabeJlo caf-

tanho , e mui comprido , a boca groíTa , o

rofto , e nariz comprido , os ulhos caftanhos,

claros , e grandes , fendo velho foi calvo na

frente , e todas as fuás coufas foraó cheias de

Mageílade , e grandeza de animo ; feu retra-

to ficou do tempo dei Rei D. Manoel
,
que

o mandou tirar quando trasladou feu corpo do

primeiro lugar a outro em que agora eílá , e

de pedra o mandou efculpir fobre a mefma
fepultura : diíTere o pintado do efculpido em
ter o cabello da barba com algumas voltas ,

que naó tem o de vulgo , e na boca , que

no de pincel he mais reprefentadora do vivo.

Foi efte Rei naó menos aíFinalado nas ar-

mas , que na piedade , e zelo Chriftaó , por

onde cheio de honra dos triunfos , e muitos

dias falleceo com opinião de Santo na fua

Cidade de Coimbra no anno de Chrifto mii

cen-
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cento e oitenta e cinco , fendo de noventa e

hum annos.

. Foi fepultado no Moíleiro de Santa Cruz
em huma Capella particular , donde o tras-

ladou el Rei D. Manoel para a formo ia fepul-

tura onde ora eílá , e onde por revelações ,

ajjparecimentos , e alguns milagres , e por

outros íinaes que o Senhor tem moftrado , o
veneraõ as gentes como a Santo , em parti-

cular por hum em que appareceo armado no
meio do Coro de Santa Cruz de Coimbra ef-

tando os Religiofos ás Matinas a noite em
que fe ganhou Ceuta aos Mouros , e fallando

claramente diífe (como por Divina permif-

faó ) foraó elle , e feu filho D.Sancho aju-

dar a el Rei D. Joaó naquella empreza , e fa-

vorecerão os Soldados Portuguezes na conquif-

ta da Cidade de Ceuta , que entaõ fe acabara

de ganhar : dito ifto fe foi diante do Altar

mór , e feita huma profunda inclinação fe

recolheo para a parte do Evangelho , e defap-

pareceo da vifía dos Religiofos , que attoni-

tos do que viraó eftavaó todos fufpenfos.

Havia no Morteiro de Santa Cruz huma fo-

brepeliz com que o fanto Rei coftumava aíTiílir

no Coro em companhia dos Cónegos ao Oificio

Divino , que pofLa fobre peíToas doentes de va-

rias enfermidades cobravaò faude , e concorria

a gente á fua fepultura como de homem fanto,

€ eu vi ein livros antigos huma commemora-
B ça5
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çao fuâ como de bemaventurado , que po-
rei na terceira parte da Monarquia Lufita-

na.

SOE\X^<X\)iKX'<Jt^'>tJtKX^\)''><y'*Ji\X

ELOGIO
Dtil Kci D, Sancho , primeiro ào nome f e fe^*

giindo de Portítgah

E,ílRei D.Sancho nafceo na Cidade de
Coimbra em onze de Novembro , quinta feira

dia de S. Martinho , do anno de Chrifto mil e

cento e cincoenta e quatro , onde fe criou até

idade de quatorze annos enfinado em todas as

artes de CavalJaria pelos mais experimentados

Meftres que havia no Reino , e fahio taó bom
difcipulo , que igualou aos melhores do mun-
do , porque alfim em companhia dei Rei feu

pai como fem elle , alcançou fendo Infante

algumas viíflorias (Inaladas , como foi aquella

que chamiaó do Enxarafe de Sevilha , em que

desbaratou o Rei da própria Cidade , matando-
lhe tanta gente , que o Rio Guadalquibir cor-

reo por grande efpaço tinto uo fangue dos

mortos , e de volta fabendo que eftava Béju

cercada por dous Mouros principaes chama-*-

dos Halicamaíi , e Alboazil com grande po-

der

^.^/
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der de Bárbaros , a veio foccorrer com gran-

de preíTa , e rompeo os inimigos em campo
aberto.

Teve depois diílo outro recqntrq coiii

gentes dei Rei de Leão nos campos de Arga-

nhal , donde fe partirão os exércitos depois de

grande peleja fem haver melhoria de parre a

parte, Suftentou em Santarém os grandes

combates que IhQ deo o Miramolim de Marro-

cos , fem perder terra , nem reputação , até

que foccorrido dei Rei D. Affonfo feu pai ,

e juntos ambos o desbaratarão , lendo o In-

fante hum dos que lhe puzeraõ a lança , e

o feríraó taó mal qu^ veio a morrer poucos

dias depois da batalha.

Aos três dias depois do fallecimento dei

Rei D. Affonfo Henriques , que foraó nove //-<
de Dezembro do anno de mil e cento e oi- // C
tenta e cinco , foi o Infante levantado por

Rei na Cidade de Coimbra em idade de trinta

€ dous annos , e a primeira coufa em que

entendeo foi em reedificar lugares , e forta-

lezas damnificadas do tempo , e povoar ou-
tras de novo , com que ennobreceo feu Rei-

no em forma , que lhe déraõ fobrenome de

Povoador , e porque as terras eftavaó cober-

tas de mato , e havia poucos mantimentos

pela falta de cultivadores , elle deo privilé-

gios aos lavradores , c ordenou as Réfpubli-

cas de maneira , que em poucos annos fe vio

B ii em
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em Portugal huma fertilidade nunca imagi-

nada,

Enriqueceo muito as Ordens de Cavallaria

do Reino,como eraõ Avis, San-Tiago, S.Joao,

c Templo , a todas as quaes fez doação de mui-
tas Villas , e Lugares , e outras rendas Eccle-

fiaílicas para fuftentaçaô dos Cavalleiros,

Cobrou de Mouros a Cidade de Sylves no
Algarve foccorrido com huma Armada de gen-

te do Norte em que por falvaçaó de fuás al-

mas hiaó muitos Catholicos em foccorro da
Terra Santa.

Mas atraz deíUs bonanças veio íiurna ter-

rivel calamidade a Portugal de guerra , que

lhe fez Abem Jucef Miramolim de Marrocos

filho do que o Infante matara Junto a Santa-

rém , com o qual vieraõ os Reis de Córdo-

va , e Sevilha, e fizerao no Reino grandes

males , fem as poucas forças dei Rei D, San-

cho , ferem baRantes para lhe atalhar o cur-

fo de fuás vidorias : vieraô traz o mal da

guerra os dous de pefle , e fome , que aca-

barão de arruinar tudo.

Em efte eftado o tomou a entrada dei Rei
de Sevilha que veio aíTolando quanto os dous

males deixara© vivo , e ganhando muitas for«

ças a que fenaô pode dar foccorro , pelo que

lhe conveio aíTentar tregoas por cinco annos

com os inimigos , e dar nefte meio tempo
algum allivio a feus vaíTallos,

Goa-
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Concluio-íe a paz no anno de mil e cen- // ^

to e noventa e nove , em que fuccedeo hum
dos maiores eclypfes que iiouve no mundo ,

a quç le feguiraó grandes chuvas , tremores

de terra , tempeftades no mar, que durarão

por alguns oito annos , e ceíTando eftes caf-

tigos do Ceo quiz el Rei D. Sancho , gratifi-

car a Deos o beneficio de foccorrer a feu po-

vo com lhe ganhar para o grémio da Igreja a

Cidade de Elvas , que foi a ultima empreza

que fez em fua vida.

Foi el Rei D. Sancho cafado com D» Dul-

ce , ou Aldonça filha de D. Ramon Eèren-

guer Conde de Barcelona , muito tempo an-

tes da morte dei Rei D. Affonfo Henriques

feu pai , ainda que outros dizem que fó qua-

tro annos , e delia houve o Infante D. Aífon-

fo , que depois reinou , D. Fernando que ca- ^^^^-^<?

fou com Madama Joanna Condeça de Flandes, -r^^^^-t? ,

e fendo prefo por el Rei de França em certa

batalha , veio depois a cobrar a liberdade , e

morrer quieto em feus Eftados.

Teve o Infante D. Pedro , Conde que foi

de Urgel , fenhor de Malhorca , e depois de
Segorbe , que morreo fem deixar filhos. Te-
ve o Infante D. Henriques que morreo em vi-

da do pai , e jaz em Santa Cruz de Coimbra.

Houve a fanta Rainha D. Therefa , que ca-

Xou com el Rei D. Aííonfo de Leaó feu pri-

mo , e por fer fem difpenfaçaó forao apar-

ta-
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tados tendo já três filhos : reformou Lorvão^
inorreo nelle Santa , e jaz fepuitada em hum
fcpulchro de pedra onde o Senhor faz por el-

3a grandes milagres.

Houve a Infanta D. Mafalda mulher dei

Rei Henrique de Cartella o primeiro do nome,
de quem foi apartada por fentença , e mor-
reo no habito da Cifler no Mofteiro de Arouca
com opinião de Santa, a Infante D. Sancha
fenhora de Alenquer fundadora do Morteiro de
Cellas de Coimbra , que depois de pafTar ao

Senhor fantamcnte foi fepuJtada no Morteiro

"de Lorvaó.

A Infante D. Branca fenhora de Gadala-
jara que jaz em Santa Cruz de Coimbra. A
Infante D. Berengela que morreo moça. De
huma mulher formofa , e nobre chamada D.
JVlaria Annes de Fornelos teve el Rei depois

dt viuvo D. Martim Sanches , e D. Urraca

Sanches. Teve mais el Rei de D. Maria Paes

fie Ribeira , a D. Tareja Sanches , que cafo»
^

com D. Affonfo TeIJo o velho , Gil Sanches '

que naõ cafou , D. Conrtança Sanches que
fez o Morteiro de S. Francifco de Coimbra ,

junto ao rio Mondego , donde em noíTos tem-
pos fe mudou por caufa das enchentes. Rui
Sanches que morreo em hum recontro junto

á Cidade do Porto.

Foi el Rei D. Sancho homem de meã ef-

tatura , refeito , e mui dobrado de membros,

o
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ú roí!o grande , a boca groíTa , e grande , os

olhos pretos grandes , mas carregados algum
tanto , a cor do cabello caftanlia efcura , e

inni tirante a preto ; o feu retrato íe imitou

do que el Rei D. Manoel fez tirar do natu-

ral , e como o de feu pai differe aJguma cou-

fa da imagem de vulgo que eílá fohre a fe-

pultura , em particular 110 modo das armas,

e em algumas feições de vivo que fe reprefen-

taó melhor na figura de pincel que a de pedra.

Teve eíle Rei grande ventura em bata-

lhas , e foi mui vidloriofo contra Mouros ,

mas também fentio em feu Reino alguns re-

vefes da fortuna , como foraõ peftes , fornis,

deflruiçoes , e ruínas de lugares com força

de terremotos , que lhe debilitarão muito as

forças de feu Eftado , e tanto que chegou a

termo de lhe faltar gente com que refiílir a

inimigos que lhe vieraõ aíTolar o Reino , tu-

do o que fe attribuia a ter fua filha D. The-
refa ca fada com el Rei D, Affonfo de Leaó

feu primo contra a determinação do Papa fem
dar muito petas cen furas que fe fulminavaõ

contra elle , e o genro , nem pelo interdi-

dlo que havia em ambos os Reinos , que du-
rou por muitos ann^s perfeverando Deos em
feus caftigos , e os Reis em fua dureza.

Viveo $7 annos de que Reinou 26 , e

falleceo no de Chrifto de mil e duzentos e do-

ze , jaz fepultado em Santa Cruz de Coim-
bra
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bra dentro na Capella m(Sr á parte da Epíf-

tola em hum a fepuJtura femelliante á dei Rei

D. Affonfo feu pai , para onde o trasladou

el Rei D. Manoel.

Foi hum dos valerofos , e bons Reis que

teve Portugal , mas pouco venturofo nas cala-

midades de feu tempo.

Em algumas revelações , e apparecimen-

tos , que houve dei Rei D. Affonfo feu pai,

fempre o viraõ , e teve nellas parte como foi

naquella que já referi da tomada de Ceuta ,

e outras algumas que fe diráó em fua Hiftoria ,

finaes certos da gloria de fua alma , merecida

nas contínuas guerras , e trabalhos padecidos

pela honra da Igreja , e defliuiçaõ dos inimi-

gos da Lei Evangélica.

ÊLO-
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ELOGIO
Del Rei D. AJfonfo o Gordo fegnndo do nome ,

a terceiro de Fortii^al,

De ..^yLi.."oM Affonfo , que chamarão o Gordo

,

nafceo em Coimbra aos vinte e três de Abril

dia de S. Jorge , do anno de Chrirto de mil e

cento e oitenta e cinco. Foi homem de con-

dição , algum tanto auftéra , em particular pa-

ra feus irmãos , a qual inclinação que feu

pai lhe entendeo vivendo , foi caufa de dei-

xar os filhos taô bem herdados , que nad de-

pendeflfem do irmaó em coufa alguma , e repar-

tio entre elles ( alem de Viilas , e Lugares )
perto de quinhentos mil cruzados em moeda ,

e grande cópia de marcos de prata lavrada ;

mas nem efta prevenção foi baflante para atn-

Jhar a má condição defte Príncipe , porqno

no ponto que feu pai falleceo , quiz logo des-

lierdar os irmãos , em particular a Rainha D.
Therefa a quem o pai deixara a Villa de Mon-
te Mór o Velho , e Ifgueira , e D. Sancha a

quem ficara Alenquer , dizendo que eraó bens

da Coroa , que feu pai na6 podia alienar , e

chegou a difcordia a termos , que com as

ar-
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armas na mao foi cometter eílas Villas , on-

de as irmãs eftavao , e donde foi rebatido

com pouco credito de fua peíToa , e depois

de grandes trabalhos , e fentenças de excom-
munhaó , com que o Papa o conftrangeo a fe

pôr em direito com as irmís , vendo fua pou-

ca juftiça fe compóz com ellas , c algu-

ma quietação ao Reino que por fua caufa

andava perfeguido com interditos.

Em feu tempo aportou em Lisboa huma
grande Armada do Norte , que hia em foccor-

ro da Terra Santa , e como lhe naõ ferviíTe

o tempo para fua navegação , D. Mattheus

que entaô era Kfpo daquella Cidade , os per-

fiiadio a empregarem aquelies dias de repou*

ío em alguma obra meritória , oflíerecendo-

fe a os acompanhar com gente , e mantimen-
tQS fe quizeflem conquiílar a Villa de Alcace-

re do Sal , que eftava em poder de Mouros .

o que elles acceitáraó , e de maó commum
Jl}« puzeraó cerco , e a vieraõ a render de-

pois de muitos combates , e algumas rotas ,

que deraõ á gente que lhe vinha de foccorro.

Entroii-fe a Villa dia de S. Lucas Evange-

lifta , a dezoito de Outubro do anno de Chrif-

to mil € duzentos e díízafete. Vehceo el Rei

em batalha aos ReU de Jaem , e Sevilha , que

tinhaõ cercada Elvas , e correo-lhe as terras

eom maõ awiiada , onde fez muitos damnos *

^ f« f^coliíeo trjunfame par^ ku Reino.

En-



D. A F FO N S o II. 227

Entrando el Rei em idade , engordou de

maneira que todo o exercicio lhe era penofo ,

e querendo foccorrer as Villas de Moura , c

Serpa, que os Mouros vieraõ cercar, o tira-

rão os feus do meio do combate quafi aba-

fado , e morto com o pezo das armas , e cóle-

ra de pel^ijar.

Gafou el Rei D. Aífonfo com D. Urraca

filha dei Rei D. Affonfo oitavo de Caftella , e

de D. Leonor filha dei Rei Joaó de Inglater-

ra , de que houve o Infante D. Sancho que

lhe fuccedeo no Reino ; D. Affonfo , que foi

Conde de Bolonha em França , e depois Rei

de Portugal , D. Fernando que chamarão o

Infante de Serpa , que cafou com D. Sancha

Fernandes , filha do Conde D. Fernando d«

Lara , dos quaes nafceo D. Leonor , que foi

Rainha de Dacia ; o Infante D. Vicente , que

morreo menino ; a Infante D. Leonor que ca-

fou com el Rei de Dacia. Teve mais hum fí-

iho baftardo , chamado D. Affonfo de cuja

defcendencia naõ fabemos ; jaz fepultado em
Alcobaça na parede do Capitulo da parte de

fora.

Foi el Rei D. Affonfo homem de formofa

prefença , eftatura , groíTo em demafia , mas
mui formofo de rofto , porque tinha a téfta

grande , os olhos formofos , e cafianhos , a

barba , e cabello caftanho , a bocca grande,

mas groíTa , e de boa graça , o nariz grande

ai-
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aígum tanto levantado no meio , mui amigo

de criar curiofamente o cabello da cabeça ,

e barba , que trouxe muito comprida até en-

gordar , mas depois a coftuinava cortar mui-

to rente : o feu retrato ficou de quando el

Rei D. Sebaíliaó abrio fua fepultura,

Viveo eíle Rei quarenta e oito annos ,

4os quaes reinou vinte e hum , e falleceo no
qe Chriílo de mil e duzentos e trinta e três.

Foi fepultado em Alcobaça com a Rainha D,

Urraca fua mulher , e alguns Infantes feus íi-

Ihos , e mudada fua fepultura da Capella dos

Reis , onde primeiro efteve , para a Capella

qUe chamaõ de S. Vicente , onde eftá ao pre-

fente em hum fepulchro grande feito ao mo-
do antigo , de huina pedra chã fem obra nem
curiofidade alguma , e abrindo-o el Rei D. Se-

baftiao de laftimofa memoria achou feu corpo

inteiro , e com as feições perfeitas.

Foi de corpo quafi agigantado como fe en-

tão vio , e gordo em tanta demafia , que con-

fumindo o balfamo , e mais confeições aromá-

ticas a groifura , que havia entre a pelle , e

carne magra , fe via por todo o corpo a pelle

folta , e dividida em forma que fe movia co-

mo coufa poíliça.

Mandou-fe ejitao tirar feu retrato ao vivo

de illuminaçaó , imitando a feiçaó do rofto , e

proporção de cada parte na melhor forma poí-

íivel , que em fim , naò he taõ pouco feme-

Ihan-
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Ihante , que deixe de ler mais ao próprio que

fe fora tirado de alguma efcultura de bronze ,

ou mármore , donde hoje temos as medalhas

dos Imperadores antigos ,
que acceitamos por

mui femelhantes ao natural.

ELOGIO
Vel Rei D. Sancho Capello ,fegundo do nome ,

e (jtiarto de Portugal,

J-^L Rei d, Sancho fegundo do nome , naf-

ceo em Coimbra aos oito de Setembro do an-

uo de mil e duzentos e fete. Foi no princi-

pio de fua idade mui enfermo , em tanto que

ninguém cuidou que chegaíTe a tempo de rei-

nar , e fendo a Rainha fua mui mui trifle por

fuás indifpofições , vendo que naô valiaõ remé-

dios humanos fe foccorreo aos Divinos , to-

mando por medianeiro com Deos o gloriofa

Doutor Santo Agoílinho , a que fez voto de

trazer o Infante veílido em feu habito até

idade de doze annos , como com effeito trou-

xe , com fobrepeliz , e murca de Cónego Re-
grante do modo • que andavaó , e andaó no
tempo de agora os Cónegos de Santa Cruz de

Coimbra j donde lhe derao o apellido de

Ca-
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Capei lo ; e i^aó pelas caiifas que commum*
xnente fe efcrevem.

Quando começou a reinar era de vinte e

féis annos , gaílos mais em cura de íuas enfer-

midades , que nos exercícios de feus antepaf*

lados , com o qual , e com íua inclinação pró-

pria , deo em huma frouxidão taÕ remiíTa ,

que os privados fe começarão a fenhorear de

fua PeíToa , e Reino , e a governar tudo con-

for4ne a feus particulares refpeitos.

Quiz a Rainha D. Berengeira de Caíiella

como tia fua , irmá de fua mãi , foccorre.llo

com admoeftações , e confelhos , e dar-llie

mulher , nobreza , e governo conveniente ao

cílado , e condição de fuás coufas ; mas feus

confellieiros que fe temerão de perder a pri-

vanca , havendo Rainha de authoridade , e

grandeza de animo , o cafáraõ com D. Mecia

t^y^^'^Lopes de Haro , filha de D. Lopo Dias de Haro,

^ ry/j* Senhor de Bifcaya , e de D. Urraca Affonfo,
'^ ^-^^ filha natural òqI Rei D. Affonfo o nono de

Leão , havida em huma mulher nobre , cha-

mada D. Ignez de Mendoça.

Era D. Mecia moça na idade , e de grande

formofura , mas menos, na geração ( poíio que

mui nobre) do que pediaó as efperanças dos

Portiiguezes , havendo de por meio fer já viur

va de D. Álvaro Pires de CaRro , homem no-

bre , e defcendente de Reis , mas todavia mui

defigual para lhe fucceder no matrimonio hum
Rei ,



D. S A N C H o II. 5X

Rei , que entre os de Hefpanha era grande

naquelle tempo: e alfim foi a Rainha mal re-

cebida no Reino de toda a outra gente que

naó foraó os authores do cafamento , a quem
ella em reconhecimento deíle beneficio con-

fentia tyranizarem o Povo em publico , e íe-

creto , fendo taes os exceíTos , que alguns

Senhores compadecidos da opreííaó dos pobres

fe vieraó queixar a el Rei , reprefentando-lhe

a perdição de feus vaíTallos , e os gritos com
que os pobres pediaó a Deos vingança de taes

tyrannias : do que elle fe moflrou fentido co-

mo homem de fua condição compaífivel , e

determinou emendar eftas faltas , como fizera

naó havendo de por meio as branduras da Rai-

nha que por fuftentar feus valedores fez crer

a el Rei ferem tudo invenções nafcidasda gran-

de enveja de feus privados.

Queixaraó-fe alguns Prelados do Reino ao

Papa , tanto do defcuido dei Rei , e invenções

da Rainha , como de cafarem fem difpenfa-

çaó fendo parentes em gráo prohibido , fo-

bre o que lhe mandou o Papa Gregório IX,

hum Breve de admoeflações , com tempo li-

mitado á fua emenda , e logo o Bifpo Sabi-

nenfe com titulo de Legado , nas mãos do
qual prometteo el Rei emenda de feus excef-

fos , que guardou em quanto o Legado fenao

partio do Reino , e logo a Rainha com fuás

branduras (que alguns attribuiaõ mais a con-

fei.
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feições amorofas , que dera a el Rei para o
trazer a feu goíto que a outra coufa) , e íeus

validos tornarão com mais efficacia ao modo
de governo que antes tinhao , e a gente a

fer taó vexada , que ajuntando-fe muita en-

tre Douro , e Minlio , e tomando por Capi-

tão a hum Raimon Viegas Porto Carreiro ^

que vivia no eftremo de Galiza , chegarão a

Coimbra , e tomando por força de armas a

Rainha , a levarão ao Caítello de Ourem , e

dalJi a Caílella iem valerem as diligencias del

Pvei para lhe íer reftituida , e lá efteve até o
tempo que el Rei fe foi viver a Toledo , ain-

da que fe entende que naó tornarão mais a

fazer vida ambos.

Naõ fe reniedeou com ifto o mao gover-

no de Portugal , porque naó nafcia fó da

Rainha , por onde muitos Prelados do Rei-

no fe queixarão ao Papa Innocencio no Con-
cilio de Leaó , e Ilie pedirão remédio a tan^

tos males. Confultou-fe a matéria , e de com-
mum parecer fe ordenou ,

que D. Aflíonfo

Conde de Bolonha irmaó del Rei vieíTe go-

vernar o Reino , e adminiftrar juRiça aos po-

vos , porque naõ acabaíTe de perecer a gen-

te , ou fuccedeíTe algum cafo adverfo.

Expedidas as Bulias fe veio o Conde a Por-

tugal , onde com alguma (ainda que pouca)

reíiftencia tomou o governo , e el Rei depois

de com o favor de Caftella intentar fua per*

ma-
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manencia fe partio para Toledo onde acabou

íiintamente , querendo antes morrer deílerra-

do em Reino eílranho que fer governado poP

outrem no feu próprio. Gaílou grandes the-

íburos , que levou de Portugal em efmolas ,'

e obras pias , e nas obras da Sé de Toledo t

e Capella antiga dos Reis.

Fazia mui afpera penitencia , e nunca o
viaõ apartado da oraçaó , nem fe ouvia em
fua converfaçaô , e palavras coufa que foubef-

fe a impaciência , e queixume de aggravo «

pofto que os tiveíTe de algumas peífoas , que

oufaraõ tratar feu nome com menos decência

do que fe lhe devia.

Foi devotiífimo de S. Lazaro , e por feu

amor fazia grandes eftremos de caridade , o
que o Santo lhe pagou apparecendo-lhe duaS

vezes na vida , e annunciando-lhe o tempa
de fua morte, na agonia da qual o achou

fempre prefente.

Houve nefte tempo grandes finezas de leal-

dade em fenhores Portuguezes fobre mante-

rem fé a feu Rei natural , em particular nos

Alcaides de Coimbra , e Celorico da Beira ,

i|He em quanto durou a vida a el Rei D. San-

cho permanecerão confiantes em feu ferviço

fem promeífas , nem combates lhe abaterem

a lealdade do animo.

Foi el Rei D. Sancho muito gentil homem
éo roílo j porqu© teve a tefta grande , os

C olhos
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olhos formofos , e verdes , o nariz comprida^'

e bem tirado , ainda que algum tanto groíTo/

a bocca bem feita , o cabello , e barba tiran-

te a loura , e bem pofta , a côr do roílo al-

va , mas algum tanto fobre amarela. Foi de
animo piedofo » e fem malícia , íacil^de crer,

quanto lhe perfuadiao , e alheio de toda a
coufa que pareceíTe rigorofa , da qual bran-

dura ufaraõ feus privados taó mal que tyran-

nizavaõ o povo , porque na verdade naõ fal-

tou a D. Sancho para fer bom Rei , mais que
bons confelheiros , e a falta delles fez que íi-

caíTe no mundo conhecido por bom homem,
e m.áo Principe , porque vejamos a differença'

que ha entre eftas duas coufas.

Teve alguns recontros no principio de fcu

Reino com os Mouros do Algarve , que vieraã

com huma grande Frota fobre a Viila de Al-
cacere do Sal , e lhe puzeraô cerco por mar,

c terra , e como a tomarão defapercebida ,

cfteve em termos de fe perder : mas foi foc-

corrida por Gil Soverofa grande privado dei

R€i , e os Mouros rebatidos com muito damno.
Fez (iepois tregoas com elles por onde

naõ perdeo nos treze annos que reinou cou-

ía alguma de feu Eftado. Falleceo no anna
de Chrifto mil e duzentos e quarenta e féis,

em idade de trinta e nove annos , de que rei-^

nou os treze.

Jar
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Jaz fepultado na Sé de Toledo na Capei-

(a dos Reis que elle mandou fazer á fua cufta,

c como foi a lepultura feita no chaõ , con-

forme a humildade daquelJe tempo , naõ te-

mos hoje noticia particular delia , e o retra-

to fe retirou da verdadeira relação da Chro-

nica antiga » onde cftaõ fuás feiqóes particu-

larizadas , e dô hum que teve o Infante D.
Fernando pai dei Rei D. Manoel , que condiz

ínuito com fua hiftoria , ainda que o vi já

Jfnui danificado.

Outro me moílrárao dizendo , que fora

dei Rei D. Aífonfo o quarto > mas nem no
modo da pintura $ nem nas outras qualidades

do retrato , me pareceo digno da authoridade

com que mo ofFereceraõ » porque era mais pin-

tado por opinião que por fe conformar cot»

a rciaçaó de fua HiÂoria.

C íi ELO-
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ELOGIO
Del Rei D» Affonfo terceiro do nome , e quinto

de Porturgal^

KÍasceo el Rei D. Aflíonfo cm Coimbra no'

anno de mil e duzentos e dez , a cinco do
IVlaio , onde fe criou com grande diligencia

por imaginarem todos que o Infante D. San-

cho , naó cíiegaíTe a reinar por fuás indifpofi-

ções , mas como pelo tempo adiante fuccedeíTe

o contrario , D. Branca Rainha de França ir-

mã de fua mãi o cafou com Mathilde , Conde-
ça de Bolonha , que havia pouco que viuva-

ra de Filippe o Crefpo , filho de Filippe Au-
gufto Rei de França.

Celebrou-fe o cafamento no anno de mil e

? duzentos e trinta e cinco , fendo o Infante de

vinte e cinco annos. E como fofíe homem de

animo altivo , e amigo de emprehender cou-

fas grandes , quiz paíTar a Jeru falem , e pe-

dir Cruzada ao Papa para efta empreza , quan-

do os Portuguezes o pedirão para governar o
Reino pela infuticiencia dei Rei D. Sancho «

feu irmaó.

Vindo SI Portugal , e cobwndo as fortale-

zas»
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yas , e Cidades todas , e jurado por morte de

Teu irmaó em Cortes , quando iiouvera de

moftrar á Condeça Mathilde a fatisfaçaó devi-

da a o enriquecer fendo pobre , fez huma cou-

fa indigna de taó bom Príncipe como em tudo

o mais foi , porque levado de particulares in-

terefles fe cafou com D. Kritis filha bafíarda

dei Rei D. Affonfo o noveno de Caftella , ha-

vida cm D. Maria Guilhem de Gufmaõ , ou
por fe aparentar com taõ poderofo vifinho , ou
por intereífe do dote , que fegundo alí^uns

foi o Reino do Algarve , ainda que outros

com boas conjeduras o duvidem.

Defta fem razaó fe queixou a Condeça ao

Papa Alexandre IV. , que admoeflou a e! Rei
por hum Breve a fazer vida com fua legitima

mulher, e naó fe podendo acabar com ell«

poz interdido de ambulatório em todos os lu-

gares aonde el Rei fe aehalfe , que durou até

a morte da Condeça Mathilde , depois da qual

pedíraó os Prelados do Reino ao Papa , que le-

vantaíTe as cenfuras , e difpenfaíTe com el Rei
para- revalidar o cafamento , e ferem havidos

por legítimos os filhos que tinha da Rainha
D, Britis , o que fe concedeo por evitar ou-
tros inconvenientes maiores , com que ficou o
Reino em paz , e el Rei livre das cenfuras do
Papa.

Neíle meio tempo fuccedeo que D. Payo

Cqrrea , Meftre de Sant-lago de Caftella , de

na-
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naçaõ Portuguez 9 começou a conquiííar 6
Heino do Algarve aos Mouros , e houve delles

^Igumas vidorias notáveis , do que envejofo

cl Rei D. Affonfo > e defejando accrefcentar

feu Reino , mandou a Rqiinha fua mulher a

CaftelU com inftrucçao de pedir a conquifta

daquelle Reino ao" pai , como pedio , e al-

cançou Com certas condições ,
que ao dian*

te remetteo ao Infante D. Difiiz íeu neto.

Havidas as terras do Algarve emprehendeor

tel Rei a conquifla das que ainda eraõ de ini-

migos , c ganhou Faro , Loulé , Algezur ,

^?^ Albufeira , com outros muitos Lugares de me-
nos conta y ficando o Reino todo livre do tra-»

balhofo jugo dos Mouros.

Teve el Rei da Rainha D. Eritis fua mu-^

Iher o Infante D. Diniz , que lhe fuccedeo na
Reino : O Infante D. Affonfo fenhor de Porta*

legre , e outras Villas : O Infante D. Fernan-

^ ; do que jaz em Alcobaça , e morreo moço : A
^K^^^ Infante D. Branca , Abbadeça que foi de Lor*^

^^ vaó , e depois das Elgas de Èurgos : A Infan-f

te D. Confiança que morreo em Caflella t in-r

do vifitar feu avô , e jaz em Alcobaça,

Baílardos teve a D. Gil Affonfo , D. Fer*

nando Affonfo , Cavalleiro Templário , D.

Affonfo Diniz , que cafou com D. Maria Ri-

beira. De huma Mourifca houve a D. Martim

Affonfo, de que procedem os Soufas Chicor-

fQs ; teve mais a D. Leonor de Portugal mu-
lher
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Jher de D. Garcia de Soufa , Rico Homem , -f ,r-:r,

e principal no Reino.

Foi el Rei D. Afforifo homem de grande /)<:/
corpo > de alegre , e fenhoril prefcnça , teve

os olhos mui formofos , e mais vivos que

grapdes , a barba , e cabello negro , e mui
comprido , como fe ufava cntaó , e fe ufou

muito depois ; foi alvo , e bem corado , a

falia algum tanto entremettida de gaga , mas
coufa muito pouco ,* feu retrato o mefmo do
que el Rei D. Sebafliaõ mandou tirar do corpo

embalfamado , quando lhe abrio a fepultura ,

e conforma muito com outro que veio de

França a eíle Reino quando a Rainha mãi marw
dou íeu procurador para pertender direito nel-

le por morte do Cardeal D. Henrique allegan-

do ler defcendente defte Rei por via de hum
filho feu , que houvera na Condeça Mathilde,

coufa de fundamento tao leve como fe mof-
trou no fucceíTo.

,

Falleceo em Lisboa em vinte de Março /^
do anno de mil e duzentos e fetenta e nove , ^

^"

cm idade de fetenta e nove annos , de que
reinou trinta e dous como Rei proprietário ,

ç hum , e alguns mezes fendo vivo cl Rei
D. Sancho feu irmão.

Eftá fepultado em Alcobaça junto a el Rei
feu pai na Capei Ia que chamaõ de S. Vicente
«m huma fepultura grande de pedra tofca ,

que foi trazida dí^ Capeila dos Reis para efte
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Ju^ar defronte do qual em outra nave da Igrejjí

eftá fepultada a Rainha D. Britis fua mulher ,

o corpo da qual fe vio embai famado com to-

dos os cabellos na cabeça taô louros , e for-

mofos como fe eílivera viva , e o caraõ do rof-

to tal , que naõ parecia defunta.

ELOGIO
Del Rei D. Diniz , primeiro ào nome , t

fexto de Torturai,

EljL Rei D. Dinis: nafceo na Cidade de Lis-

boa no anno de mil e duzentos e feíTenta e

hum em nove de Outubro dia de S. Dioniíio

Mártir , a quem el Rei feu pai mandou criar

cm todas as boas artes neceffarias a hum Prin-

cipe , e como naturalmente tinha grande en-

genho , fahio em todas taó deftro , que avan-

tajou quafi todos os Reis de feu tempo.

Teve muito conhecimento de línguas , e

lia com muita coníideraçaó os Poetas Latinos

como aquelle que tinha inclinação á Poefia,

em que fez grandes obras pelo tempo adian-

te , e quando feu pai falleceo , poílo que fi-

caíTe de defoito para defanove annos , e por

fer mancebo quizeffe a Rainha fua inh acom-
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panhallo no governo do Reino , nunca o con-

fentio dizendo , que em onze annos era af-

fronta de hum homem governar-fe por nin-

guém ; e por maiores diligencias , que a mãi,

c avô íizeraõ nefta matéria nunca o puderao

perfuadir ao contrario.

No decurfo de feu Reinado teve grandes,

difcordias com feu irmaó o Infante D. AfFon-

fo por lhe naó confentir
,
que déÍLe em do-

te a fenhores Cartel banos com quem cafava

fuás filhas , as terras que poíTuia em Portu-

gal , e ao fim paráraó as difcordias depois de

largos debates em o Infante dar as Villas da

Fronteira a el Rei por outras mettidas no in-

timo do Reino , com que ceifarão as difcor-

dias.

Com el Rei D. Sancho de Caftella teve

el Rei alguns defgoftos fobre contratos que
fizeraó de cafamento entre feus filhos , que el

Rei de Caflella lhe guardou taó mal, que

conílrangeo a el Rei a mandar com muó ar-

mada aífolar-Ihe alguns lugares de Caftella ,

e romper guerra entre ambos os Reinos , e

querendo el Rei D. Sancho entrar em Portu-

gal falleceo na Cidade de Toledo , deixando

em feu tert amento que fe cumpriíTem a el

Rei de Portugal todas as condições , que el-

le lhe nao guardara , com que ceíTaraó as dif-

cordias por alguns dias , que el Rei aguar-

de u fe lhe cumprilíem as coufas por onde a

guer-
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guerra começara , e vendo que o novo Rei D,
Fernando, nem feus tutores, e confelheiros

determinavaõ coufa nenhuma , juftificando prf-

iT»eiro fua caufa , entrou com hum poderofo

exercito por CafteJla , com medo do qual fe

vieraó os Caftelhanos a comedir , e fazer o

que antes naó queriaó , do que ainda torna-

rão a faltar , e el Rei a tomar as armas , e

fazer taó cruel guerra , que nem Templos
Sagrados , e Altares ficavao ifentos da fúria

dos Soldados , nem ferviaõ de amparo aos quo

fe recolhiaó a elles.

Fez a guerra perfeiçoar a paz de maneira

que el Rei D. Fernando de Caftclla cafou com
a Infante D, Confiança íilha dei Rei D. Diniz,

e o Infante D. Aífonfo de Portugal com D,

Eritis irmá dei Rei de Cuílella , a quem re-

ccbeo na Cidade de Coimbra com feílas ex-

traordinárias
,
que el Rei D, Diniz íeu pai lhe

mandou fazer , celebrando de volta com as bo-

das do filho a paz univerfaí do Reino.

Era el Rei D. Diniz tao reputado por fa-

bio , e juftiçofo , que el Rei de Caftella , e

« Infante D. Affonfo de Lacerda , que per-

tendia ter direito no Reino , por fer fílho de

D. Fernando de Lacerda primogénito dei Rei

D. Affonfo
, que morrera vivendo o pai , fe

louvarão na determinação , que elle , e el Rei

de Aragaó tomaíTem jurando de eílar pela fen-

tença que deíTem , e defiílir do nome real

quaU
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qualquer delles que fejulgaíTe ter pouca juf-

tiça : para o que foi el Rei a Taraçona em
^ragaó > e os compoz em fuás pretenções ,

compondo de volta outras difcordias que ha-

via entre o Caílelhano , e Aragonez , deixan-

do hum, e outro obrigados com dadivas , e

cmpreílimos de dinheiro , e todos os fidalgos

de ambos os Reinos adinirados de fua libera-

lidade. Foi el Rei cafado com a fenhora Rai-
nha D, Ifabel , filha dei Rei D, Pedro o ter-

ceiro de Aragão , e de D. Conftança filha de
Manfredo Rei de Nápoles , e Sicília , da qual

houve o Infante D. Affonfo que lhe fuccedeo

no Reino ; D. Confiança que foi Rainha de
Caftella mulher dei Rei D. Fernando o quarto.

Baftardos teve a D. Aflfonfo Sanches ha*

vido em huma dama nobre chamada D, AI-
donça Rodrigues , o qual foi Mordomo mór
dei Rei feu pai , e o mais amado que teve »

e por fer tanto feu valido » fe levantarão as

difcordias entre el Rei , e o Infante D. Af-

fonfo , que tanto efcandallo caufaraó no Rei-

no , fem haver mais caufa para ellas que o

cntranhavel ódio que o Infante tinha a D^
Affonfo Sanches , o qual cafou com D. Thcr?

refa Martins , ou de Menezes , filha de D,

Joaõ Affonfo de Albuquerque.

Houve mais de D. Garcia o Infante D.

Pedro Conde de Barcellos , e Alferes mór dei

K«?i feu pai , que cafuu com D. lir^nca filh^

de
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de Pedreanes de Portel , e feo:unda vez com
D. Maria Ximenes Coronel , filha de hum fe-

rhor de Alfajarim em Aragaó. Efte Infante

cfcreveo o Livro das gerações do Reino , e

jaz fepultado no Mofteiro de S. Joaó de Ta-
rouca da Ordem de Ciíler , duas Ie«uas de

Lamego , onde ha doações fuás. De outra ami-

ga teve el Rei a D. Joaõ AíTonfo , e de ou-

tras a D. Fernão Sanches , D. Maria que foi

iTíulher de D. Joaõ de Lacerda, e outra D,

I>. Maria Freira no Morteiro de Odivelas : e

fora defles lhe daô outro filho chamado D,
Pedro de que naõ ha noticia , nem certeza ,

a que alguns attribuiraõ o Livro das gerações.

Teve fendo já velho alguns defgoflos com
feu filho o Infante D. AflPonfo , nafcidas da

dura condição do filho , e de enveja que ti-

nha dos favores que el Rei fazia a feu meio
irmaõ Affonfo Sanches.

Em feu tempo fe extinguio a Ordem dos

Templários , que militou debaixo da obediên-

cia da Ordem de Cifter , e da Regra que lhe

compoz noíTo Padre S. Bernardo , e fe fundou

a de Chrifto , debaixo da obediência dos Ab-
bades de Alcobaça.

Enriqueceo el Rei com doações muitas

Igrejas , e Mofleiros do Reino , e ennobreceo

as Cidades , e Vi lias com muros , e Forta-

lezas notáveis. Fundou Univerfidade em Coim-
bra em que fc leíTeiu todas as fciencias. Lí-

ber-
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fcertou a Ordem de San-Tiago de Portugal da

obediência dos Meftres de Caftelia , e fez por

indulto do Papa Nicoláo IV. eleger Meftre

Fortuguez , que foi D. Lourencianes.

Tiveraó feu Convento emaVilla de AI-

cacere do Sal , donde depois fe paíTou a Pal-

mela. E com fer liberaliífimo , e gaftar tan-

to em obras , deixou ao tempo de fua mor-
te hum thefouro grandiííimo.

Foi homem de boa eftatiira de corpo , ti-

rado o cabello , e barba caíianha tirante mais

a loura que preta , os olhos negros , o roílo

cheio , e bem corado , cheio mais de Magef-

tade que de formo fura.

Seu retrato ao natural fe tirou em tempo
dei Rei D. Joaõ o fegundo , de que nos ficou

o tranfumpto mui conforme em tudo com o

que defcreve a Chronica antiga , e com o

vulto que efíá em cima de fua fepultura. Fal-

leceo em Santarém aos fete de Janeiro do an-

uo de mil e trezentos e vinte e cinco, em
idade de feíTenta e quatro annòs , de que rei-

nou quarenta e féis.

Jaz fepultado no infigne Morteiro de Odi-

velas que elle fundou junto de Lisboa para

Freiras da Ordem de S. Bernardo. Ficou a

Rainha Santa Ifabel fua mulher viuva por

efpaço de alguns onze annos , que gaftou em
acabar o Mofteiro de Santa Clara de Coimbra

eiu que viveo recolhida com eftranhas mof-

tras
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trás de fantidadè , fazendo o Senhor por ellâ

grandes milagres aífim em vida como depois

de morta , pelo que foi beatificada em nof-

fos tempos , e fe reza delia como Santa*

Eíie tempo que remou el Rei D. Diniz

foi ò melhor , de mais quietação > de maior

fartura, e profperidade , que houve em Por-»

tugal muitos aimos anteS , e muitos depois,

Efte o Rei que mais refpeitado foi , e

mais the louros poíTuio , e defpendeo que ou-

tro algum daquella idade , e foi fua felicida-»

de tal , que ficou em provérbio , el Rei D.

Diniz fez tudo o que quiz , porque tinha po-

tencia , e riqueza para executar quanto lho

pedia o defejo.

ELO-
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ELOGIO
Del Rei D» Affonfo o Bravo ,

quarto do nome >

t: Jcúmo de Fortugah

Jl-i L Rei d. Affonfo a que por fua condição,

e vigor de animo , chamarão o Bravo , nafceo

cm Coimbra quarta feira oito de Fevereiro do

anno de mil e duzentos e noventa. Gafou ^tn-^

do Infante com D. Britis filha dei Rei D. San-

cho o quarto de CaílelJa : e com el Rei D, Di-

niz fcu pai lhe dar grande cafa , e o tratar com
favores extraordinários , naõ pode domar fua

condição , e a má vontade que tinha a feii

irmaõ D. Afíonfo Sanches , de maneira , que

deixaíTe de haver entre pai , e filhos grande.?

quebras , e chegarem algumas vezes a tomar

as armas com grande efcandalo do mundo ,

c pouco louvor do Infante , a quem a paixão

natural , e máos confelhos , naó dcixavaó ver

o erro que comettia.

Começando a reinar perfeguio ao irmaó , e

houve cruel guerra entre ambos algum tem-

po , que ao fim fe veio a compor. Era el Rei

algum tanto mais aííeiçoado á caça do que

cuai-
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cumpria ao bem do Povo , e ao governo â<^

Reino , pelo que lhe deraó os de feu Confe-'

lho hum avifo mais livre do que fua condiça6

permittia , e pofto que no principio fe refin-

tifle ao úm cahio na lealdade com que fe lhe

dizia , e tratou da emenda.

Houve el Rei da Rainha D. Britis o Infan-

te D. Aftonfo , que morreo menino em Penei-

la , e jaz em Santarém no Moíleiro de S. Do-
mingos ; o Infante D. Diniz , que morreo me-
nino , jaz em Alcobaça ; o Infante D. Joad,
que morreo moço , jaz em Odivelas junto de

^ ;^^''^ íeu avô ; a Infante D. Maria , que cafou com
í^J/r— k\ Rei de Caftella; o Infante D. Pedro , que

lhe fuccedeo no Reino ; a Infante D. Leonor
mulher dei Rei D. Pedro o quarto de Aragaó.

El Rei D. Aífonfo onzeno de Gaílella , ten-

do alguns aggravos de D. João Manoel , filho

do Infante D. Manoel , e neto dei Rei D. Fer-

nando o fanto , com cuja filha , chamada D.

Conftança , eílava cafado por palavras de fu-

turo , por fer elia ainda menina , a deixou

fem outra caufa , e cafou com a Infante D.

Maria , filha dei Rei D. Affonfo , deixando

concertado que o Infante D. Pedro cafaíTe com
D. Branca , filha do Infante D. Pedro , que
morreo na Veyga de Granada , o que naó hou-

ve eíFeito por fer D. Branca mui enferma , e

doente de gota coral , e vendo el Rei D. Af-

fonfo que com ninguém podia feu filho ca-

far
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íàr melhor
,
que com D. Confiança , filha de

Joaó Manoel , que já eftava em eftado de po-

der cafar , e tratou com el Rei feu genro ,

« depois com o próprio D. Joaó , de ambos
os quaes teve boa reporta , mas dei Rei com
fingimento , e do pai com animo de fe eífei-

tuar , como le moftrou no decurfu do nego-

cio , em que el Rei com magoa de ver a

Rainha aquém elle fem razaõ engeitára , fez

çoufas indignas de fua peíToa , até chegar a

romper guerra aberta , porque D. Confiança

nao íahiíTe de Cafleila , de que refultáraa

grandes damnos , e mortes em ambos os Rei-

nos , e refultáriaõ maiores fe o Papa Benediclo

XII. naó interpuzcra a fua authoridade , por

meio de Lernardo Eifpo de Rodes , que veio

a Helpanha , e compôz as difcordias que havia,

com que fe eífeituou o cafamento de D. Cons-

tança , ficando no animo dei Rei de Caftella

huma magoa de ciúmes , e hum ódio taó en-

tranhavel aos Portuguezes , que nem a íua

mulher podia ver por fer filha dei Rei de Por-

tugal , ainda que o aborrecimento nafcia mais

de lua manceba D. Leonor Nunes de Gufmaõ a

quem amava com grande exceíTo
,
que de ou-

tra coufa : e por refpeito defta amiga efiive-

raó os Reis , fogro , e genro para romperem
em novas guerras algumas vezes , fe a própria

Rainha D. Maria os naõ atalhara.

E
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E fuccedendo pelos annos de Chriílo de,

mil e trezentos e quarenta a vinda de Hali Boa-r

cem , Rei de Marrocos contra Hefpanha , para

com o de Granada , a tornarem a conquiftar»

EJ Rei deCaftelli mandou a Rainha fua mu-
lher a pedir foccorro ao pai , que impetrou

tao bom , e com tanta preíTa , como fe vio

na hida peííoal dei Rei , e na vi<íl:oria que al-^

cançou dos inimigos junto ao rio Salado , dei-

xando com elle quieta Hefpanha , e feu no-
me eternizado *para fempre.

Tornando ao Reino foi induzido por
' máos confelheiros a matar D. Ignez de Caflro,

de quem o Infante D. Pedro , feu filho , tinha

alguns filhos , e fe dizia fer cafado com ella

por eftar já viuvo da Infante D. Confiança.

Deíla morte refultáraò grandes difcordias entre

pai , e filho , querendo Deos pagar a el Rei
as que tivera com el Rei D. Diniz feu pai.

Foi el Rei D. Aífonfo homem de grande

coração , e refoluto nas matérias que empre-
hendia. Teve a tefta grande , e muito quebra-

da , o rofio largo , o nariz grande , e algum
tanto levantado no meio , a bocca grande , e

o beiço de cima mais groíTo que o debaixo , o
cabello teve caftanho , e algum tanto crefpo ,

a barba partida pelo meio , e bafia ; foi de

. corpo refeito , e bem fornido.

Seu retrato fé formou da relação de fua

Chronica , por fer o mais verdadeiro trafum-
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pto , e os que ha de pincel defconforma-

rem muito da verdade , e de hum que em
feu tempo fe tirou em o retábulo antigo

do Morteiro de Odivelas , que fe pintou em
feus dias , e no painel dos Reis Magos efta-

vao ao vivo elle , e leu filho D. Pedro ado-

rando ao menino Jefu , donde fe aproveitou

o efcultor para formar o roílo exprimido mui-
to ao vivo.

Falleceo em Lisboa no mez de Maio de

mil e trezentos e cincoenta e fete , em ida-

de de feíTenta e fete annos , dos quaes rei-

nou trinta e hum , cinco mezes , e vinte

dias. Jaz fepultado na Sé de Lisboa com fua

mulher a Rainha D. Britis.

! /^

D ii ELO-
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ELOGIO
Del Rei D. Pedro o Jiijllcelro , primeiro dê

nome , e oitavo de Portu^-aK

R. -. ,ASCEO el Rei D. Pedro na Cidade de
S^^ Coimbra no «nno de Chrifio mil e trezentos

~^^^~^ e vinte , fabbado defanove de Abril , e come-
"^^^ çou a reinar em idade de trinta e fcte , no

de Chriílo de mil ', e trezentos e cincoenta e
fete , fendo já viuvo da Infante D. Conílan-/

^vr^- ça filha de D. Joaó Manoel, de quem hou-

/^^^ ve o Infante D.Luiz que falleceo poucos dias

Sta^ depois de nafcer , D. Fernando que lhe fuc-
^ T cedeo no Reino , D. Maria , que cafou com

^ Jt- o Infante D. Fernando de Aragão , fiJho dei
'^ Rei D. Aífonfo o quarto , e do parto defta

^^ filha falleceo a Infante , fendo ainda moça ,

e deixando de fi grande faudade em todo o

^
Reino.

Andava no Paço huma dama chamada D.

Ignez de Caftro , filha de D. Pedro Fernan-

des de Caftro , grande fenhor em Galliza , e

muito parente dos Reis de Portugal , e Caf-

tella , a quem por fua grande formofura era

o Infante mui affeiçoíido já em vida de D.

Conf-
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Confiança , e depois delia morta a recebeo

por mulher fecretamente , conforme elle af-

íirmou por feu juramento , aguardando a mor-
te dei Rei D. Affonfo feu pai a receber em
publico : mas certos fidalgos , ou levados de

algum zelo indifcreto , ou de inveja do ac-

crefcentamento , e grandeza que os parentas

de D. Ignez teriaó no Reino por lua caufa ,

ou de outras a que naó fabemos mais , que

o máo fucceíTo i tratarão com cl Rei D, Ãf-

fonfo , que para evitar inconvenientes em feus

cílados feria bom matar a D. Ignez de Caf-

tro , e taes cores derao á fua pretenfaõ que

ao fim fahiraó com ella , levando el Rei á

execução para alliviarem fua culpa , e partin-^

do de Montemor o Velho para a Cidade de
Coimbra onde D. Ignez eftava , a matarão

Pêro Coelho , Diogo Lopes pacheco , e Ál-

varo Gonfalves Meirinho mór , mas já por

fuás vontades , que pela dei Rei D. Affonfo,

a quem fua innocencia tinha movido a pie-

dade.

Sintio o Infante efta morte , como fe com
ella lhe tirarão a vida , e moveo guerra ao

pai fobre tomar vingança dos homicidas , que
naõ pode fer em fua vida « mas morto elle

houve ás máos Pêro Coelho , e Álvaro Gon-
falves em quem fez eftranhas crueldades. Fi-

carão a el Rei D. Pedro de D. Ignez de Caf-

tro os filhos feguintes ; D, Affonfo que mor-

reo
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reo moço , 1). Joaó que cafou com D. Ma«*

.ria Telles de Menefes , de que houve a D.
Fernando Deça , e matando efta fenhora bem
injuílamente caíbu fegunda vez em Caftell^

com D. Conftança íilha baftarda de] Rei D,
Henrique* D, Diniz que fe foi para Caftella

perr certo aggravo , e lá cafou com outra fi-»

lha baflarda dei Rei D, Henrique , D. Brjtis ,

que cafou com D. Sancho fenhor de Albu-
querque íilho baftardo dei Rei D. Affonfo on-

zeno de Caftella , da qual veio grande gera-

ção. Por morte de D. Ignez de Caflro teve ei

Rei amores com liuma Therefa Lourenço mu-p

Iher nobre , e de grande formofura , de que

ouve o Infante D. Joaõ , que foi Meílre de

Avis , e depois Rei de Portugal.

Foi el Rei D. Pedro de fua própria , e

natural inclinação rigoroío , e mui amigo de

executar a pçna das lejs fem mifericordia , e

neRe particular tao nimio , que fe traziaó al-

gum delinquente prefo á fua prefença , naõ

le podia conter fem lhe pôr as mãos , e al-

guns caftigos fez , que efcandalizavaó mais o

povo do que o edeficavaó.

Era amiciífimo de danças , e folias Portu-

guezas feitas com tambor, e pandeiros. De-

leitava-fe com mufica de trombetas , e as ti-

nha de prata , que mandava tanger de noite

com grande goíio feu.

Era
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Era liberal , e amigo de fazer mercês aos

l^sus. Zelador da defenfaó dos pobres , gran-

de defpachador de negócios ^, e inimigo de

julgar por refpeitos.

Mandou fazer no Mofteiro de Alcobaça

duas fepuJturas de pedra branca de lavor ad-

mirável , para huma das quaes , fez trasladar

o corpo de D. Ignez de Caftro , que até en-

tão eftivera no Moíleiro de Santa Clara de

Coimbra , e em cima fez efculpir ao natural

fua imagem com coroa de Rainha na cabeça»

tirada muito ao vivo.

Em eíla trasladação fez extremos dignos

de Jembrança , porque além da riqueza das

andas em que o corpo vinha , e do acompa-
nhamento de fenhores , e fenhoras illuftres do
R^ino , em todas as dezafete Jegoas que ha

rfe Coimbra a Alcobaça havia de huma , e ou-
tra parte homens com brandões de cera ar-

dendo , pelo meio dos quaes hiaó as andas ,

e acompanhamento.

Na outra fepultura fe depoíitou depois o
próprio Rei. Com os Reis feus vifinhos fe

governou taó bem no tempo de feu Reinado
que naõ rompeo guerra com nenhum delles,

havendo tantas occafiões em Caílella , como
foraõ as guerras de D. Henrique com feu ir*

maõ D. Pedro o cruel , entre os quaes fé

confervou natural , naó fem alguma nota de

afpcro para com el Rei D. Pedro , a que na6

quiz
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quiz recolher em Portugal vindo desbaratado i

nem conceder-lhe mais que hum paíTo me-
nos que livre para ir a Inglaterra.

Foi el Rei homem grande de corpo , e de

formofa prefença , teve a tefta grande , os

olhos formofos , e pretos , que na commum
converfaçao moftravaõ grande alegria , a bar-

ba , e cabello teve muito comprido , e o
compunha curioíamente , a cor era caftanha

mais tirante a loura , que preta , a bocca te-

ve grande , e engraçada , e o rofto algum
tanto largo , mas bem corado. Era muito ga-

go na falia , e bem atentado em fuás rcf-

poftas.

Deixou grandes thefouros em ouro amoe-
dado , e prata de barras , fem o adquirir cora

opreíTaó de feus vaíTallos , nem com termos

avarentos porque naó teve nada defte vicio ,

antes quando o veftiaó coftumava dizer que
Jhe naó apertaíTem muito a petrina porque

queria os braços livres para eftender as mãos
com dadivas , e affirmava que naó fe podia

chamar hum homem Rei , fenaó o dia que

fazia mercês.

Reinou dez annos , fete mezes e vinte

dias , viveo quarenta e fete annos , nove
mezes , e oito dias , e falleceo no de Chriíla

mil e trezentos e feíFenta e fete.

Em huma memoria antiga dos Reis d«

Portugal li , que fora taó redo , e amigo dft

guar-
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guardar inteira juftiça a cada hum , que por

iiTo lhe fez Deos particulares mercês em fua

morte confolando-o nelJa o Apoílolo S. Bar-

tholomeu , cujo particular devoto foi , e por

cujo amor fazia grandes efmolas , fecretas
,

c publicas ; e foi tradição mui recebida en-

tre os Religiofos antigos do Mofteiro de Al-
cobaça onde eftá fepultado , que depois de
morto , êftando já frio , e preparado para o
cmbalfamarem tornara, outra vez a refufcitar

com admiração dos circundantes , e chaman-
do feu confeíTor , lhe confeíTára hum pecca-

do , que por inadvertência , ou efquecimen-

to deixara de confeíTar vivendo , a qual con-

fiíTaõ acabada , e recebida abfolviçaó , fe tor-

nou a compor , e dar feu efpirito ao Senhor,
fem dizer mais feqao que a inteireza de fua

juftiça , e os méritos do Apoftolo S. Bartholo-

meu lhe alcançarão de ÍDeos aquelle eftranho

favor para remédio , e falvaçaó de fua alma.

Deixou huipa MiíTa quotidiana no Moftei-

ro de Alcobaça no Altar de S. Pedro , que
he privilegiado , por fua alma, e da Rainha
D. Tgnez fua mulher , (que aílim diz o com-
promiffo) , e para ifto fez doação ao Mofteiro

de huma Villa chamada Paredes , que antiga-

mente foi porto de mar , e povoada , agora

fe cobrio de arêa , e naô tem moradores ,

mas com tudo fe dizem , e continuaó as

MiíTas.

Seu
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Seu retrato fe tirou da fonnora figura que
clle em vida mandou fazer pelo natural , em
cima de fua fepultura , e da relação da fua

Chronica > e memorias antigas , que faò as

que mais fem fufpeita delcobrem a verdade ,

porque huns retratos que commummente fe

tem por feus ornados com cami fa de aba-»

nos , e guarnição (coufa que naquelles anti-

gos tempos fenaó ufava , nem ufou muito
depois) , e com a vifta., e olhos atraveíTados ^

bem fe deixa ver , fer coufa de fantefia , e

pintada de imaginação , ao goílo de quem a

mandou fazer , e nao imitado do natural.

ELO-
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ELOGIO
Del Rei D. Fernando , primeiro do nome , c

no/ja </^ Portugal,

KI RSCEO el Rei D. Fernando em Coimbra

no anno de Chrifío mil e trezentos e qua-

tenta , e começou a reinar em vinte oito de

Janeiro do anno de mil e trezentos e féífenta e

fete , em idade de vinte e fete annos , com
a maior profperidade de thefouros , e quieta-

ção , que tiyeraó feus AnteceíTores.

E como em hum animo altivo ifento de

fugeiçaó , e defacompanhado de Confelheiros

livres i imprimirão as occafióes do tempo al-

guns defacertos no dei Rei D. Fernando , o

primeiro dos quaes foi intentar a conquifta dos

Reinos de Caftella com acçaõ da morte dei

Rei'D. Pedro , arguindo a el Rei D. Henrique

de injufto poíTuidor , pois além de baílardo ,

matara a feu irmaõ , e fenlior natural , e

pretendendo a herança como bifneto dei Rei
D. Sancho , e vingador da morte de D. Pe-

dro , para o que fez liga com el Rei de Gra-
nada , e concertou de fe cafar com D. Leo«.

nor , filha dei Rei de Aragão , a quem man-
dou
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dou grandes thefouros aífiin para trazer a Jn-^

fante , como de empreftimo , todos os quaes

fe confumíraô , fem haver effeito o cafamon-

to , nem fe lhe pagar a divida ; nas quaes

defordens , e novidades lhe tiveraõ culpa mui-
tos Senhores de Caftella , que aggravados , ou
temerofos dei Rei D. Henrique fe paíTáraò a

Portugal , e foraó herdados em grandes fenho-

rios de terras , que el Rei D. Fernando lhe

dava das fuás próprias , a troco de efperanças,

que naó vicraõ a effeito.

Durou a guerra algum tempo , e com mor*
t«s , c damnos de ambas as partes , veio a ceí^

far por meio do Papa Gregório XI. , que o$

compoz , e com o próprio confelho que el

Rei D. Fernando começou a guerra , fez as

pazes , fem ter comprimento com os da liga,

nem dar razão a el Rei de Aragaó , porque dei-

xava fua amizade , e o cafamento de fua filha

por cafar com D. Leonor , filha dei Rei D.
Henrique de Caílella , o qual também com-
prio taó mal como o primeiro , por fe na-

morar de D, Leonor Telles , mulher de Joad

^- ' Lourenço da Cunha , a quem com laftima do

'^f'^ marido ( de quem já tinha filhos ) , e magoi
7 // univerfal do Reino , recebeo por mulher no
^ Moíleiro de Leça Junto ao Porto , dizendo que

por fer parenta do marido com que eílava cafa-

da , e naó ter difpenfaçaõ , era o matrimonio
mvalido.

Com
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Com efle cafamento fe inquietarão alguns

íenhores do Reino , e fe foraó para Callella

os Infantes D. Diniz , e D. Joaõ , hum por

lhe naó querer beijar a maõ , e reconhecei-

la por fenhora , de que ella fe deo por mui
agravada. E outro por hum trifte cafo de que

a própria Rainha foi caufa , porque fendo o

Infante D. Joaõ cafado emcobertamente com
D. Maria Telles de Menefes irmã da Rainha,

e tendo ella inveja de fua felicidade por fer

o Infante Príncipe dotado de rara gentileza ,

e partes , e a quem por morte dei Rei , com-
petia a herança d« Portugal , ou defejando

deílerrallo com efte ardil , o chamou em fe-

creto , e lhe diíTe , que melhor eftava nelle o
cafamento da Princeza D. Britis fua filha ,

que em outro fenhor eílranho , mas que lhe

pefava por ouvir que era cafado , com quem
Jhe commettia traição , e tinha amores com
outrem , em defpeito de fua honra,

O Infante que naó cahio na maldade

,

nem creo , que a Rainha defejaria tanto mal

a fua própria irmá , naõ fendo aquillo verda-

de , fe foi a Coimbra , e fem ouvir defculpa

á innocente fenhora , a matou cruelmente ,

abrindo com ifto porta á perfeguiçaõ da Rai-

nha , e feu deflerro , magoado de cahir tao

tarjde no engano. Naó foraó as inquietações

fó dos Infantes , porque outros muitos fe

inquietarão vendo os poucos atentados amo-
resj
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res , que a Rainha pelo tempo adiante veio

a ter com o Conde Joaó Fernandes Andei-

ro , a quem feu favor levantou de fidalgo

particular , e eftrangeiro a Conde de Ourem,
e grande fenhor no Reino , naó faltando quem
deftes , e outros favores quizeíTe arguir que a

Rainha D. Britis , que o veio a fer de Caf-

telia , fora adulterina , e filha do próprio Con-
de , e da Rainha , coufa muito falfa , porque

quando o Conde veio a Portugal , e começou

a entrar na privança , havia oito para nove

annos , que D. Britis era nafcida.

O génio dei Rei que naó fabia ter quie-

tação , o moveo a quebrar pazes com Cafiel-

la , e fazer liga com Joaó Duque de Lancaf-

tre , filho de Duarte terceiro Rei de Ingla-

terra , que por fer cafado com D. Confian-

ça , filha mais velha dei Rei D. Pedro o cruel,

pretendia direito nos Reinos do fogro e fe

intitulava Rei de Caflella , e Leão.

Soube el Rei D. Henrique defias ligas ,

e prevenindo feu aggravo , entrou em Portu-

gal com mao armada , até pôr cerco a Lis-

boa , e queimar a rua nova , e fazer no Rei-

no muitos damnos por fi , e feus Capitães ,

a que acodio o Cardeal de Bolonha mandado
pelo Summo pontifice , e fez paz entre os

Reis ambos , que em Santarém fe viraó , e

fallaraó no Tejo , cada hum em feu barco ,

e tendo feito algumas coufas para bem da paz,

fe
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fe partio D, Henrique para Caftella , donde

andando o tempo mandou commetter a el Rei

D. Fernando cafamento de D. Fadrique feu fi-

lho baftardo com a Infante D. Britis herdei-

ra de Portugal , o que fe fez entaõ por pro-

curações , e naó teve effeito quando fe quiz

apertar , porque morrendo el Rei de Caftel-

la , e fuccedendo feu íilho D. João , com-
inetteo que cafaíTem a Infante D. Britis com
feu filho primogénito D. Fernando para maior

quietação dos Reinos , o que fe aíTentou com
grandes firmezas , anullando o primeiro con-

trato , como fe veio anuUar eíle fegundo »

porque tornou a renovar a liga com Ingla-

terra , e vindo o Conde de Cabrix com Ar-
mada em foccorro de Portugal , el Rei cafoii

a Infante D. Britis com hum filho feu , cha-

mado Duarte , que era de féis annos , e os

fez jurar em Lisboa com grande aparato.

Continuou-fe a guerra com Caftella , pa-

decendo Portugal tanto damno dos Inglezes

como dos próprios inimigos , e chegando-fe

os campos na eftremadura dos Reinos a ponto

de dar batalha , fe tratarão alguns concertos

de paz , e fe concluirão fem el Rei D. Fer-

nando dar conta ao Conde de Cabrix , de que
elle , e fua gente ficarão mui queixofos , e fe

tornarão a Inglaterra mal fatisfeitos.

E como neíla conjunção fallecefíe a Rai-

nha de Caíleila D. Leonor^ e a Infante D.

JBri-
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Britis foíTe já de idade para cafar , el Rei
D. Fernando aflentou de commetter eíle ca-

famento > que fe veio a concluir depois de

^ tantos matrimónios fantafticos , no anno de

^ I 1583 110 mez de Março por meio deEmbai-^

;y\r\ xadores , e depois fe confumou em Elvas com
^ y contratos convenientes a paz , e quietação

de ambos os Reinos , que fe firmarão com
reféns , e juramentos folemnes. Teve el Rei

D. Fernando , fendo ainda folteiro , outra fi-

lha chamada D. Ifabel , que cafou com o In-

^ fante D. Affonfo , Conde de Gijon , e fenhor

Y*^' '^^'^-de Noronha, filho dei Rei D. Henrique, de
' ^' ^^^y^/^ que procede a nobiliífima geração dos Noro-

^/2 yy nh^ís de Portugal, afiim os da Gafa de Villa

^ / Real , como os mais , ainda que de diverfos

filhos deíle Infante.

Foi el Rei liberal em demafia por lhe nao

dar outro nome : de condição niconflante •

mas affabel , e .nada vingativo.

Do corpo , e rofto foi mui gentil homem

,

e de Real prefença , o roílo teve comprido ,

mui bem tirado , a bocca mui corada , o ca-

bello quafi louro , alvo do rofio , os olhos

formofos caftanhos claros , conforme diz a

Chronica antiga , donde fe formou fua figu-

ra , e de alguns retratos mais conformes com
a verdade delia , ainda que nenhum achei

wais antigo que hum do anno de 147 3.

Fez
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Fez Leis mui proveitofas ao bem commum.
Cercou a Cidade de Lisboa , e Évora. Faile-

ceo em Lisboa nos Paços do Caftello em 22

de Outubro do anno de 1585 em idade de

quarenta e três annos , dez mezes , e dezoito

dias , dos quaes reinou dezafeis annos e nove

mezes.

Jaz fepultado no Morteiro de S. Francifco

de Santarém , junto da Infante D. Conftan-

ça fua mãi. Morreo veftido no habito de S.

Francifco com moeras de» grande arrependi-

mento de fuás culpas.

E ELO-
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ELOGIO
Del Rei D»Joaõ de hon memoria , primeiro dú no*

me , e décimo de PortugaL

A,EL Rei d. Fernando íucctdeo no Reino
feu meio irmaó D.Joaõ Meftre de Aviz , que
el Rei D. Pedro houve em Tlierefa Lourenço,

^y mulher nobre , e de formo fura pouco vulgar.

Nafceo em Lisboa a onze de Abril , no anno
t^e^ . de mil e trezentos cincoepta e fete , foi dado

a^^^é^,^ a criar a hum Gic5adaõ honrado , por nome
. n Lourenço Martins da Praça , que o teve em
^ quanto tomou o peito , e fe naõ entendeo ,

^~^
mas tanto quft ehe^ou a fete annos foi en-

tregue a D. Nuno Freire de Andrade , Meflre

da Ordem de ChYifto , e lhe deo el Rei feu

pai o Meftrado de Aviz.

Aprendeo fencío moço tudo o que convi-

nha a filho de taõ grinde Réi , e nas guerras;,

que em tempo dei Rei D. Fernando feu irmaó

houve com CaRella , deo moftras de fingular

esforço , e fe governou em todas as occa-

íiões com animo verdadeiramente Real , de

que nafcia fer geralmente amado , e favore-

cido do Povo , com tanto pezar da Rainha D.

Leo-
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Leonor , porque o Meftre nao admittia b^in

fua amizade com o Conde Joaõ Fernandes

Andeiro , que fingindo crimes cm fua lealda-

de o fez prender na Cidade de Évora , junto

com Goníiilo Vafques de Azevedo , que neílas

matérias tinha fallado largamente : e fe naó

fora a prudência de Vafco Martins de Melo ,

<)ue tinha o Meftre em Aia guarda , fem dúvida

fora degolado na própria noite de fua prifaó#

por dous alvarás falfos , que a Rainha man-
dou .

Por morte dei Rei D. Fernando fe divul-

gou mais a ruim fama da Rainha com o Con-
de , e a gente principal da Corte iníiftia na

vingança da honra dei Rei , culpando o Mef-
tre do pouco zelo com que tratava a fama dei

Rei feu irmaó , lembrando-lhe o rifco em
que eftivera por caufa da Rainha , e tantas

importunações teve na matéria , que entran-

do no Paço matou o Conde ás punhalladas ,

e com grande applaufo do Povo , que acodio

em feu favor , foi acciamado público defenfof

da liberdade , e fem outra ordem mais , que
aquelle furor popular , fe fizeraó muitos in-

fultos , e mortes na Cidade de Lisboa , e em
outras do Reino , e foi o Meftre eleito Capitão,

e defenfor do Reino de Portugal contra el Rei

D. Joaó de Caflella , que po^ marido da Rai-

nha D Britis , Princeza , eí unçca herdeira def-

le Reino , pertendia mettisr^fe de poífe deU /^
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le contra a forma de certas Capitulações fei-

tas ao tempo de feu cafaii^ento.

A efta nova rebelliaò , e a chamado da
Rainha D. Leonor , entrou el Rei D. Joaó em
Portugal com grande exercito , e poz cerco

a Lisboa onde acodiraõ a lhe dar a obediên-

cia muitos fidalgos, e fenhores do Reino,
c por mal contagioío que lhe deo no arraial

fe tornou para Caftella fem ganhar Lisboa dei-

xando grande parte do Reino á fua obediência.

Com efla retirada teve o Meílre lugar de

convocar Cortes em Coimbra , aonde acodi-

raõ as peíToas de llia facçaõ . e reduzindo o
cílado das coufas a termos accommodados ao

tempo em que fe achavaó , approvando-o al-

guns , confentindo os mais , foi o Meflre ac-

clamado Rei com a voz do povo , e filencio

dos nobres , a quem conveio feguir o pare-

cer dos que approvaraõ o levantamento deí

Rei , e dar moflras de alegria , ainda que a

muitos pareceo a reíoluçaõ temerária , cren-

do , que naó Hie baftariaó as forças para luf-

tentar o novo titulo de Rei , que tomava con-

tra taõ poderofo inimigo como tinha.

Incitou efta nova a el Rei de Caftella a

dar volta com hum poderofo campo para aca-

bar df huma vez a contrariedade de Tua pre-

tenfaõ, e como tinha já fua frota fobre Lis-

boa determinou tornalla a fitiar por terra ,

mas o novo Rei de Portugal lhe feihio ao en-

con-
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centro com numero bem defigual de gente ,

c fortificando-fe entre Leiria , e Aljubarrota

cm hum campo cliaó
, que fazia huma gran-

de quebrada para hum valle , por onde el

Rei de Caftella o havia de commetter , o qual

vendo a fortaleza do fitio , e conhecendo a

prudência com que fora tomado , naõ quiz

enveflir pela vanguarda , mas marchando ao

largo , veio a tomar poflo no campo rafo da

parte do Sul , por onde conveio a el Rei de

Portugal mudar a vanguarda para onde tinha

antes a retaguarda , e tendo antes o rofto pa-

ra o Norte , mudallo ao Sul.

Peleijaraó em fitio igual , e fem vanta-

jem , falvo quanto o exercito de CaAella a

tinha em lhe dar o Sol nas coílas ao tempo
da batalha , e no exceílivo numero de gente,

a qual toda foi em menos de meia hora , e

a flor de Hefpanha pofla a fio de efpada : el

Rei D. Joaó de Caílella vendo a mina de

íèu campo , e o pouco remédio que tinha

para reparar tamanha perda , ainda que efta-

va com maleitas , e mui debilitado , fe poz

cm hum cavallo á gineta , e aquella noite

correo nove lagoas , que ha do lugar da ba-

talha até a Villa de Santarém , donde fe foi

por mar a Sevilha , onde fe veftio de luto ,

c fez outras demonftracçôes de fentimento ,

dizendo a quem lho eílranhava
, que o nao

fazia por perder huma batalha , fendo coufa

taó
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taõ ordinária entre os Reis , mas por ferveri'»

eido de taó pouca gente taó maJ armada , e
de cjuem ellti naõ fazia conta.

Efta vidoria , e muitas outras , que el

Rei houve por induílria , e valor de D. Nu-
no Alvares Pereira feu Condeflavel , fegura-

raó a el Rei D. Joaõ na poíTe do Reino de

Portugal , e fobre tudo a liga que fez com
D. Joaó Duque de Lancaftre , que por fua mu-
Jher pertendia o Reino de CafteJJa , e vindo

7j^^'^ a efte Reino para de maó commum fazerem

guerra , cafou el Rei com huma filha fua cha-

mada D. Filippa , de quem houve os filhos fe-

guintes : A Infante D. Branca , que morreo

menina: o Infante D. Affonfo , que morreo

de dez annos , e jaz fepultado na Sé de Bra-

ga ; D. Duarte que lhe fuccedeo no Reino :

D. Pedro Duque de Coimbra , Principe de
grandes partes , que por induzimento de in-

vejofos fe lhe azou a morte na Batalha de Al-

farroubeira ; D. Henrique Duque de Vifeu , e

''JVIeftre de Chriflo , a quem devemos o defco-

brimento das ConquiRas de Portugal , D. João
Meílre de Sant-Iago Condeftavel de Portugal :

O fanto Infante D. Fernando > que morreo

'^'X cativo em Berbéria : A Infante D. Ifabel mu-

3/^ Iher de Filippe terceiro Conde de Flandes.

W7^ Teve hum filho natural chamado D. Aífon-

fo , que cafou com D. Britis filha do Con-

deflavel D. Nuno Alvares Pereira.

Te-
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Teve mais da própria mái a D. Britis

mulher do Conde Arondel. Pacificou el Rei

feu Reino com capitulações de paz , que fez

depois da morte dei Rei D. Joaõ de Gaftella

com D, Henrique íeu filho , e leu neto D.

Joaô o fegundo do nome , e por enfanguen-

tar fuás armas em infiéis , como fizera até

entaó > nos Catholicos defejando augmcntar

a Fé Catholica > e efiender a Coroa de feus

Reinos alem do mar , fez maíTa de melhor,

e mais efcolhida gente, que tinha no Reino
de Portugal com a qual palfou a Africa , on-

de ganhou por força de armas a Cidade de

Ceuta , em vinte e hum de Agofto do anno
de mil e quatro centos e quinze.

E para o bom governo do Reino fez leis

mui proveitofas , e ordenou a traducçaõ em
lingua vulgar do Código de Juíliniano. Fez
JVletropolitana a Sé de Lisboa por conceíTaõ do
Papa Bonifácio IX. , e ornou com edificios

Reaes os lugares do Reino.

Fez o infigne Morteiro da Batalha , os Pa-

ços de Sintra , Santarém , Lisboa , e Almei-

rim. Foi affabeí , magnânimo , favorecedor

dos pobres , e grande venerador do culto Di-

vino. De corpo meaó enxuto , e mui bem
acomplefionado.

Teve o rofio comprido , mais magro ,

que gordo , a tefla pequena , o cabello pre-

to , e nao muito bafto , trouxe-o fempre com-
pri-
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prido , e mui concertado , os olhos teve pre-

tos pequenos , e de muita viveza.

Viveo el Rei fetenta e féis annos , qua-
tro mezes , e nove dias , dos quaes Reinou
quarenta e oito , e falleceo no anno de Chril-

to inil e quatro centos e trinta e quatro. Jaz

fepultado no Mofteiro da Batalha que ellc

fundou.

ELOGIO
Del Rei D. Duarte , primeiro do nome , e uu"

decimo de Portus^al
e>

KI ASCEO el Rei D. Duarte na Cidade de Vi^

feu no anno de mil e quatrocentos e hum ,

c com elle huma efperança de gozar Portu-

gal o melhor Rei que até entaó tivera , por-

que os dous naturaes , e adquiridos defte Prín-

cipe forao taõ raros como mal logrados.

Herdou o Reino fendo de trinta e dous

annos , em que achou boa cópia de thcfouro

aíTim em dinheiro amoedado , como em bar-

ras , e achara muito mais , fenaõ foraõ as

guerras , que el Rei D. Joaó feu pai teve com
Caftella , e as conquiftas que fez em Africa, e

fobre tudo os ga(los com que el Rei D. Fer-

nun-
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mndo desbaratou os the Touros do Reino , e

deixou feus vaíTallos perdidos.

Acliou ( além difto ) Capitães mui exerci-

ttidos na guerra , e a maior parte da gente

coílumada a manear as armas , e a nao perde-

rem reputação , com que fua nova intran-

cia no Reino Te fazia mais florecente , e mais

temerofa a feus inimigos. Quiz fer coroado

com folemnidade a modo dos Reis antigos

contra o parecer de alguns Aftrologos , que

da hora de fua coroação lhe pronoRicáraõ tra-

balhofo , e breve tempo de Reino , e o acon-

felhavaó que dilataíTe aquella folemnidade pa-

ra outro dia , ou ao irenos para aquelle pró-

prio á tarde ; mas como o principal defles

Aflrologos era Judeo de naçaô , e crença ,

e el Rei de animo mui Catholico , naõ defi-

rio a fuás admoeflaçóes , por lhe moflrar que

tinha mais confiança em Deos que medo de

feus pronofticos , e dos infortúnios que de-

pois teve por occultos juízos de Deos , que

quiz caftigar as culpas do povo , moftrando-

Ihe hum Rei tanto para fer amado , c dei-

xando-lhe gozar taó pouco , e com taõ pou-

ca quietação , porque em todos os cinco an-

nos que reinou foi o Reino atribulado com
pefle , fem havej lugar feguro para a Corte ,

€ da guerra , que os Infantes D. Henrique , e

D. Fernando emprendêraô contra Tangere
,

rcfultou outra nova defgraca , porque fendo

ccr-
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cercados de huma copia exceííiva de Bárbaros*

e defefperados do foccorro , que naó era pof-

íivel ir-lhe de Portugal , fe renderão , falvas

as vidas , e fazendas com promeíTa de fe lhe

entregar a Cidade de Ceuta , ficando o In-
fante D. Fernando em reféns até a entrega,

que nunca fe concluio , nem o Infante co-

brou liberdade , e aííim ficou o Reino coin

Ceuta , elJe com a gloria , que alcançou na
paciência do captiveiro , onde aífim em vi-

da , como em morte fez o Senhor por elle

muitos milagres , approvando com elles a

fantidade de fiia vida , e premiando-lhe o%

trabalhos que padeceo pela Fé.Catliolica.

: Cafou el Rei D. Duarte com D4 Leonor,

ÇHia dei Rei D. Fernando o primeiro de Ara-

gão e Sicilia , de quem houve a D. Aífonfo,

que lhe fuccedeo no Reino , e o primeiro ,

que em Portugal fe chamou Príncipe em vi-

àa dopai. O Infante D. Fernando Duque de

Vifeu , Mefxre das Ordens de Chrifto , e Sant-

iago , que cafou com D. Britis , filha do In-

fante D. Joaõ , de que nafcêrao a Rainha D,

Leonor, e el Rei D. Manoel.

Teve mais a Infante D. Filíppa , que

morreo em Lisboa , em idade de doze annos.

A Infante D. Leonor , que cafou com Fede-

rico terceiro , Imperador de Alemanha , de

que nafceo o Imperador Maximiliano primei-

ro.

A
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A Infanta D. Catharina , que eíleve efporada

com D. Carlos Príncipe de Navarra , e depois

com Duarte quarto do nome , Rei de Ingla-

terra , e fem fe effeituar nenhum dos cafa^

mentos , faleceo na Cidade de Lisboa.

A Infante D. Joanna , que cafou com el

Rei Henrique o quarto de Caftella , e foi

mài da excellente fenhora. Teve mais de hu-

ma fenhora nobre da geração dos Manoeis a

D. Joaõ , que foi frade do Carmo , e Eifpo

de Ceuta , depois da Guarda , e Capellaó mor
dcl Rei D. Affonfo o quinto , e mui fcu va-

lido.

Foi el Rei D. Duarte dotado de hum ani-

mo fublime , e amigo de alcançar os fegre-

dos de cada fciencia , que podia caber em
hum Rei curiofo , particularmente da Filofo-

fia morai , em que teve muita liçaõ , e nella

efcreveo alguns tratados por muito bom ef-

tylo , em particular do fiel confelheiro , do
bom governo da jufliça , de que eu vi huns

grandes fragmentos em hum Livro pequeno ,

e mui antigo , e da mifericordia , que naquel-

le tempo foraó tidos em orrande eftima.

Foi homem finguIariíTimo de cavallo , e

taõ deftro em ambas as feias , que a todos

os de feu tempo fez aventagem notável , por-

que fazia nefle exercício particular gentile-

2as extraordinárias , como erao fazer parar

Imm cavallo , c continuar as voltas de huma
ef-
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crcaramuça fcm freio , nem cilhas , jogar as

cannas fem perder ponto , nem parar , to-

mando-as todas do chaõ , e outras coufas def-

te modo , e deixou compoíio hum Livro da
arte de cavalgar , e domar bem hum cavallo.

Nas forças corporaes era avantajado a qua-
fi todos os de feu tempo , e folgava fendo
Principe de lutar com os fidalgos , e jogar a

barra , fem nunca perder o preço em nenhum
exercício deíles.

Fallava elegantiíTimamente , e com tanta

brandura
,
que adquiria as vontades dos ouvin-

tes , e attrahia aífim os corações de todos.

As feições do corpo , e roftro foraõ taô pro-

porcionadas , e bem feitas , que poucas fe acha-

vau femelhantes.

Foi de corpo meaõ mais fobre grande

que pequeno , os olhos caftanhos , e alegres,

a barba quafi loura partida pelo meio , a boc-

ca meã , e mui corada , e o beiço debaixo

com Iiuma divifiõ que lhe dava graça , o ca-

Lello da cabeça comprido , conforme ao cof-

tume daquelle tempo : folgava de andar fem-

pre mui comporto , e bem tratado , e nas

feílas principaes , quando fahia em público ,

era fempre em traje Real • e mui acompa-

nhado.

Seu retrato nos ficou de feu tempo , e

delle VI dous conformes ; hum , que ficou em
fauma taboa pequena no Molleiro da Batalha,

don-
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donde o tirou o Cardeal D. Henrique ; e ou-

tro , que tenho em meu poder.

Finalmente foraó taes as partes defte Prín-

cipe , que fenaô foi ventura profpera , tudo

o mais teve como fe pudera defejar , pois pa-

ra efmalte das que brevemente contei , teve o

zelo , e venerações do Culto Divino em gráo

íublime ; e foi taó amigo das ceremonias ,

e tradições da Igreja , que naõ foffria aos

Sacerdotes cometterem huma negligencia por

pequena , que foíTe em feu officio , e venera-

va de tal modo o final da Cruz , que fe o via

efcuipido no chaõ , ou em alguma parede on-

de naõ foíTe venerado com a decência devida ,

o mandava logo apagar , dizendo , que naõ
era jufto eflar aquella infignia de noíTa re-

dempçaõ em lugar , donde naõ pudefle fer

venerada de Reis , e Imperadores.

Adoeceo na Villa de Tliomar , naõ fem
fufpeita de pefle , por lhe nafcer o mal de

liuma carta, que abrio , e fem lhe valerem

remédios humanos , nem lagrimas , e ora-

ções de feus VaíTallos ; veio a fallecer no mez
de Setembro do anno de Ghjinío mil e qua- yy^ -^

trocentos e trinta e oito , em tempo que ^ ^^ ^

houve hum grande ecly^pfe do Sol ; e como
lhe ficava de mui pouca idade o Principc D.

AfTonfo feu filho primogénito , ordenou em
feu teflamento que governaíTe o Reino a Rai-
nha D. Leonor fua mulher , ou levado do

amor
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amor que lhe tinha, ou da confiança de feit

Confelho , ou de temor ( como alguns cuida-

rão ) de metter o Governo nas mãos de al-

gum dos Infantes feus irmãos , e lhe fucce-

der com elles o que fuccedêra a el Rei de

Caílella com feu pai el Rei D. Joaó , que de

Governador , e defenfor do Reino , veio a

íicar Rei proprietário ; e pofto que em todas

as mais coufas foi el Rei mui attentado , €

de bom confelho , nefte particular o naó te-

ve , porque como havia tantos Infantes no

Reino foffreo o Povo mal o Governo de hu-

ma mulher Eflrange ira , pollo que foffe dota-

da de muitas , e mui excellentes virtudes.

Sepultarão o corpo dei Rei D. Duarte no

Morteiro da Eatalha , que fundara ej Rei feu

pai.

ELO-
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«H^«H^ <^H^ <^H^ <^H^ <^H^ <^H*

ELOGIO
Vel Rei D. Afonfo , quinto do nome , c dao^

decimo de Portn^aL

KI AS CEO el Rei D. Aflfonfo o quinto do

nome , na Villa de Sintra no mez de Janeiro

do anno de Chrifto mil e quatrocentos e trin-

ta e dous , e logo de feu nafcimento lhe cha«*

máraó Príncipe de Portugal , por differença

dos outros irmãos a que chamavaó Infantes

como fe ufa em noíTo tempo : fendo ( como
vimos atrás ) coftume mui antigo nao haver

no appellido de Infante differença alguma en-

tre o primogénito , e os mais íilhos dos Reis.

Ficou el Rei D. Affonfo em idade de féis

annos debaixo da protecção da Rainha D. Leo-

nor fua mãi com pouca fatisfaçaõ da maior par-

te do Reino
,
que tendo tantos Infantes irmãos

dei Rei defunto , e tios do menino foffriaó mal
ferem governados pelo arbitrio de huma mu-
lher , que alem da pouca experiência , e de
huma natural inconflancia , que tinha na re-

foluçaó dos negócios , era mandada pelo Con-
de de Barceijos , e outros , que desfavorecia©

muito ao Infante D. Pedro > a quem o Povo

ama-
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amava por fiia prudência , e affabilidade , de
modo, que em junta que fez na Cidade de
Lisboxi , o elegerão por Governador do Reino,
deixando á Rainha o cuidado da fazenda Real,
e criação de feus íiJhos , e admittindo ao go-
verno da juftiça a D. Fernando Marquez de
Villa Viçofa , filílo do Conde de Barceilos ; e
ao melhor tempo que cuidavaõ ter tudo quie-

to , fe tornou a Rainha a defcompôr com d
Infante Governador de maneira , que preten-

dendo excluillo , lhe veio a pôr tudo nas

mãos , e ella coma aggravada fe foi para

Cafteila , onde acabou a vida menos profpe-

ra que arrependida do confelho que tomara em
fua partida do Reino.

Governou o Infante eftes Reinos com gran-

de fatisfaçaõ , e chegando el Rei a idade de
dezafeis annos , o cafou com fua filha D.
Ifabel , e lhe entregou a adminiftraçaò , ô

fenhorio de Portugal mui melhorado âo que

o "^recebera dez annos antes ; e vendo que

feus emulos tomavaó a maõ com el Rei pa-

ra o tirarem da grandeza , e privança devida

a tio , e fogro , quiz fazer voluntariamente o

Xjue receava fe vieífe a fazer por nece/Tidade,

e aufentando-fe da Corte efteve em fuás ter-

ras retirado da viíla dei Rei , com o qual o

acabarão feus inimigos de odiar em forma

,

que o Infante entendeo convir á fua honra,

inoflrar-fe ao mundo fem culpa ; e tomando
o
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o caminho para Lisboa , onde el Rei eílava,

foi avifado que levaíTe comfigo gente de guer-

ra porque feus contrários tratavaõ de lhe ti-

rar a vida.

Prevenio-fe o Infante , e feus inimigos

com el Rei fazendo-lhe crer , que o vinha ex-

cluir do Reino , por onde lhe fahio ao en-

contro idVando toda a gente de guerra , que

tumuituuriamente fe pode ajuntar, e a que.

concorreo a fama do perigo , em que os inj-

migos do Infante diziaó que eflava el Rei, fs)»..,.

Com o Infante vinhaó alguns vaíTallos

feus , e amigos , e o Conde de Abranches com
quem fe tinha confederado , e feito em Coim-
bra folemniífimo juramento de morrerem hum
pelo outro , o qual íizeraô em huma Hoília

confagrada , que acabado o juramento com-
mungaraó ambos de dous.

E vindo-le a encontrar ambos os exérci-

tos em fitio mui deiacommodado , fe revol-

veo a gente de] Rei , e do Infante , e fem fe

entender atenção dos Capitães , nem fe ou-

virem recados de parte a parte , fe começou
huma batalha confufa , e fem concerto ,

nem ordem alguma , onde foi morto o In-

fante , andando quietando a gente , e traba-

lhando impedir a peJeija.

Morreo também o Conde de Abranches ,

mais vencido de Ci próprio , e do muito que

fizera aquelle dia, que das armas contrarias,

F pot-
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porque em quanto lhe durarão as forças nun-»

ca pode fer ferido.

O corpo do Infante efteve fem fepultura

trez dias , e depois a teve ordinária , e fem
pompa muitos annos.

Vendo el Rei Teus vaíTallos quietos , e de-

fejando ensjrandecer Teu Reino paíTou em Afri-

^/y/á_ca algumas vezes , em que ganhoif Alcace-
^SS~ re Ceger , Tangere , e Arzila , e fez obras

maravií bofas na conquiíla deíles lugares.

Teve da Rainha D. Ifabel o Príncipe D.

Joaõ , que morreo fendo menino de pouca
í^'^ idade : A Infante D. Joanna , que foi Reli-

é>^ giofa no Morteiro de Jefus de Aveiro, e aca-

bou feus dias cem ooiniaõ de Santa : O Prin-

l^f cipe D. Joaõ , que lhe fucccdeo no Reino.

S E viuvando eíla primeira vez fe efpofou com
a Princeza D. Joanna , fua fobrinha filha dei

Rei D. Henrique o quarto de Caftella , e da

Rainha D. Joanna , filha dei Rei D. Duarte

de Portugal , de quem alguns hifloriadores

Caftelhanos dizem algumas coufas imprová-

veis , que quando foraõ muito verdadeiras fe

houveraó de callar , ou ao menos tratar-fe com
mais moderação do que elles o fazem em feus

efcrit(^s.

Com efta Princeza (que por excsiJencia

chamarão a excellcnte fenhora) houve em
dote os Reinos de Caflella , e Leaõ , e o di-

reito , e pretenfaò delles com muitas inquie-

ta-
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tacões, e defaventuras para os de Portugal ,

que fe vieraó a concluir naquelia inemoravel

batalha de Touro , donde el Rei fe retirou

meio desbaratado , ficando o Príncipe D. João*

no campo vidloriofo , e recolhendo as reliquias

do efquadraó dei Rei feu pai que affrontado

defta quebra , e de fe ver vencido , fendo ate

entaó vidoriofo , fe foi na volta de França

eom intento de pedir foccorro a el Rei Luis

XI. e renovar a guerra com GaRella : mas o

Francez o entreteve com promeíTas que nun-

ca tiveraó efíeito , e lhe fruftrou as efperan-

ças com termos pouco decentes a peíToa Rea!,

das quaes laílimado el Rei D. Affonfu fe par-

tio para Jeru falem , e fendo achado dos feus,

e de alguns fenhores Francezes , que lhe fo-

raó no alcance, e compellido a tornar, fe

veio a Portugal mui quebrantado de traba-

lhos , onde viveo laflimado tanto da perda

própria , como da magoa de ver a excellenta

fenhora fua Efpofa em taó differente fortuna,

fem lhe fer poíTivel reílituilla a feus Rei-

nos , nem concluir leu cafamento.

Quizera viver depois defta vinda reco-

lhido em algum Moíleiro , deixando o Reino
ao Principe feu filho, que já tinha nome de

Rei , no que elle naô quiz confentir , antes

lhe renunciou livremente o eílado , e nome
i

e tornando-lhe a fazer iníluncia que ao me-
nos quizeíFe ficar com o nome de Rei de Por-

t' n tu-
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tugal , c que elle ficaria com o do Algarve*

porque naô tornaíTe a eflado de Príncipe 9

quem já o tivera de Rei , fe efculbu com a
inerma inteireza , dizendo que naó era aba-

ter em fua grandeza ficar vaíTallo , e fugei-

to ao pai que o gerara , e que em mais ti-

nha vello reflituido a feus Reinos , que al-

cançar o Império do mundo todo.

Veio em fim a falecer nos Paços de Sin-

tra na própria camera em que nafceo , em
oito dias do mez de Agoflo , do anno de mil

e quatrocentos e oitenta e hum. Viveo qua-

renta e nove annos , e fete mezes , dos quaes

reinou os quarenta e trez.

Eftá fepultado no inílgne Moíleiro da Ba-

talha. Foi el Rei D. Aífonfo grande , e ro-

bufto do corpo , de prefença verdadeiramente

Real , e agradável : o cabello da cabeça , e

barba comprido , e caRanho , e ordinariamen-

te o trazia mui compoflo.

Fallou a lingua Portugueza com natural

eloquência , e tanta compofiçaó que femprc

fua pratica parecia eftudada. Foi continen-

tiífimo , mui pouco comedor , amigo de le-

tras , e homens doutos , e nas matérias de

guerra mui aniniofo , e determinado , nas

de paz , e juíliça algum tanto remilfo , e nas

mercês mais liberal , do que permittia a ef-

treitez a do Reino, e particularmente fe vio

nelie eíla liberalidade quando pelo cafamen-

to
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to da excellcnte fenhora cuidou que ficaíTe

reinando em Caftella.

Foi taõ favorecedor dos fenhores , e fi-

dalgos do Reino
, que em feus dias cobrarão

elles o brio , que depois houvera de cuftar a vi-

da a feu filho el Rei D. Joaó , e a cuRou ao

Duque de Bragança , e a muitos outros , por

onde podemos dizer que foi bom Rei no com-
mum de paz , e guerra , mais que nos negó-

cios particulares.

ELOGIO
Del Rei T>,Joaõ , fegundo do nome , € dé'

cimo terceira de Portugal,

EPll^L Rei d. Joaó , fegundo no nome , naf- yy^
ceo na Cidade de Lisboa , em quatro de Maio

do anno de mil e quatrocentos e cinco , e foi

ÚQ^ds pequena idade criado em todas as boas

artes que convinhaó a taõ grande Principe ;

e como naõ havia em Portugal outro Succef-

for varão , o cafou el Rei feu pai com D. Leo-

nor fua prima , filha do Infante D. Fernando,

Duque de Vifeu , e Meflre das Ordens de

Chrifto , e Sant-Iago , e de D. Britis , filha do

In-
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^ Infante D. loaó , da qual houve o Princípe Dj

c-K? Affonfo , que morreo da queda de hum ca-
"^

vai Io

Achou-fe el Rei fendo Principe na con-
^'*'^*'—^quifta de Arzila , onde fez por feu braço obras

/ J maravilhofas , e foi armado Cavaleiro por el-

Rei feu pai , dentro na Mefquita da própria

Cidade , tendo junto de íi o corpo de D. João

Coutinho , Conde de Marialva trafpaíTado de

muitas feridas , que recebera no combate da

Cidade , por honra das quaes diífe el Rei ao

Principe cingindo-lhe a efpada , que o fizeíTe

Deos taó bom cavalleiro como o Conde.

Na batalha de Touro rompeo parte do

exercito dei Rei de Caftella , e falvou as relí-

quias do efquadraó em que feu pai peleijava

quando foi vencido , e tendo aííim por or-

dem fua como das Cidades , e Villas de Por-

tugal , tomado o titulo de Rei quando tor-

nou de França para o Reino , lho renunciou,

com hum exemplo de modeflia pouco imitado

no mundo.
Teve no Reino grandes inquietações naf-

cidas da infolencia dos nobres , que fahindo da

brandura dei Rei D. AfiFonfo , e dando na in-

/ teireza do filho , fabiaõ mal viver em tao dif-

/ conformes eflremos. Accrefcentava-fe a iíTo

o parentefco que muitos dos Grandes tinhao

com el Rei , e a Rainha , a cuja conta lhes

parecia obrigação devida ferem tratados dei

Rei
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Rei , coiíio peíToas , que na grandeza lhe

deviaó pouco , e no fimgue , e nobreza nada.

E quanto el Rei mais lhe entendia efta

opinião , e fe lhe moftrava fevero , tanto fe

lhe alienavaõ os ânimos de maneira , que lo-

ibre a forma das menagens que mandou em
Corres fe lhes fizeífem , e fobre mandar Cor-

regedores ás terras dos Senhoros , a conhecer

cora alçada do procedimenro dos Ouvidores -

e outras juftiças , fe começarão algumas dif,

cedias entre a cafii de Bragança , e feus pa-

re.ites , e o próprio Rei , que vieraõ a reful-

tar em grandes damnos , porque dando el Rei
Otividos a gente mal intencionada , e a criados

éo Duque , que com papeis furtados de feu

cfcritorio , e interpretados a feu goflo , lhe

affirmavaõ ter intelligencias com os Reis de
Caflella (depois de huma vez o ter advertido

díntro na fua cortina acabando de ouvir JVIiíra )
vendo que crefciaó os avifos , e feguindo fua

ccndiçaó , que era afpera , e mui ciofa em
aniterias de querer fer venerado , veio a pren-

de* o Duque na Cidade de Évora , nau com
anmo de chegar ao que depoiá foi , porque
falkndo-lhe alguns Fidalgos na liberdade do
Duijue com certas condições , el Rei faliio

bem a ellas , e determinou de as acceitar , fe

hoivera quem fe moílrára aggravado defta pri-

faõ ou refiílir á entrega das fortalezas. ^/

Mas
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Mas como os Reis de Caílella edavao

alheios de trato fecreto com o Duque , e el-

le como homem , que iiaó fofpeitava tanto

mal tiveíTe fuás fortalezas defprovidas , e os

Alcaides fem contra fenhas , nem em Caflel-

Ja houve movimento por fua prifaõ , nem no

Reino fe fez refiftencia ao entregar dos lu-

gares fortes : por onde el Rei vendo , que

fe o Duque foíTe pofto em liberdade lhe iça-

va já inimigo defcoberto , cerrando as por-

tas a todo concerto , mandou pôr feu cifo

cm juftiça , no fim do qual lhe foi cortada a

\ cabeça na praça de Évora > e feus bens coií-

\ lifcados para a Coroa. ^

\ Foi verdadeiramente , efpantofo , e tei-

' rivel efpetaculo para todo o Reino , veren

hum parente taó chegado dei Rei , cafad>

com huma irmã da Rainha, e taõ grande fi?-

nhor de vaíTallos , juíliçado por fentença p«-

blica , naó tendo claramente feito obra igual

a tamanho eílremo. IVlas como os regred:)S

Reaes faó grandes , e feus intentos goveriía-

dos por vias pouco vulgares naó fe pôde cla-

ramente condemnar fua tençaó , poílo <{ue

\ Jhe naô approvemos a obra.

^' Fugirão defte Reino para o de Caíblla

muitos fenhores , e fidalgos amigos , e pa-

rentes da cafa de Bragança , em particular o

Marquez de Monteinôr feu irmaõ , cuja de-

mafiada liberdade em fallar contra a ccndi-
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m6 , e governo dei Rei , deo caufa a efta ,'

c outras muitas defgraças , e ao defgoflo com
que fe lhe acabou a vida , por faber que cl

Rei o mandara íufliçar em eftatua , e defau-

thorallo das infignias de Marquez.

Alguns annos depois fe defcobrio huma
conjuração cruel contra a peíToa , e vida dei

Rei , de que era cabeça D. Diogo Duque de

Vifeu , cunhado do Duque morto ,e irmão

da Rainha , aquém el Rei (depois dejuftifi-

car fufíicientiíTimamente a verdade) matou por

fua própria mao ás punhaladas na Villa de

Setuval , com mais razaõ , e mais notória

caufa do que houve na morte do Duque de

rragança , pois a primeira naô teve mais que
palavras , e defignios de animo agravado , e

desfavorecido do rigor dei Rei , e a fegunda

envolveo confpiraçaô contra fua vida , e ef-

tado.

Eftas inquietações , e mortes de fidalgos

fízeraó viver a el Rei , mui trifte , e melan-

cólico o reftante de fua vida , atribuindo tu-

do a feus peccados , e quando cuidoti que o

cafamento do Principe D. Affonfo feu filho

(que celebrou com D. Tfabel filha dos Reis

Catholicos em que fe fizeraõ feftas cuftofif-

fimas , e as mais celebres da Europa) lhe déf-

íe algum defcanço , e alivio a feus traba-

lhos , lho atalhou Deos por feus occultos jui-

zes , levando-lho para fi de taõ defeílrada mor-
te ,
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te , como foi a queda de hum cavallo , èm
idade de dezafeis annos , havendo poucos
itiezes que fe cafára , naó Tem juizos , e pa-

receres de muitos , que atribuiaô efte lafli-

mofo cafo a varias caufas , fendo fó verdadei-

ra a que Deos guardou para fi , e os homens
nao alcançaó.

Ficou por herdeiro , e fucceíTor do Rei-
no de Portugal o fenhor. D. Manoel , irmão

do Duque de Vifeu , e cunhado do de Bragan-

ça , que para o animo deJ Rei naó devia fer

pequena. Jaftima , vêr que lhe fuccedeíTe no
Reino peíToa da própria geração , em que el-

le executara tantas juftiças.

Teve el Rei de huma fenhora nobiliífima,

chamada D. Anna de Mendoça hum filho

baftardo , que foi o fenhor D. Jorge , Duqua
de Coimbra , Marquez de Torres Novas , fe-

nhor de Aveiro , e Montemor o Velho , Mef-

tre das Ordens de Aviz , e Sant-Iago , don-

de procede a nobiliííima cafa dos Duques de

Aveiro , e ageraqaó de Lancaflre,

Foi el Rei de grande animo , amigo de

fenaõ deixar fenhorear de privados , inclina-

do a fazer mercês , e remunerar ferviços Ti-

nha boa eleição nas peífoas que efcolhia para

officios , naó admittia malíins , nem admit-

tia mexeriqueiros , e oxalá o fizera aífim nat

matérias do Duque.

Def-



. D. J o A õ II. 91

Defcobrio com fuás frotas o Reino de Con-

go , e fez nelle Igrejas em que fe bautizárao

muitos gentios , em que entrou o próprio

Rei , e feus filhos. Mandou fundar o Caflel-

lo , e Cidade de S. Jorge na Mina. Deixou com
fuás armadas defcoberto o famofo Promontó-
rio , que hoje chamamos Cabo de Boa-Efpe-

rança , e com ifto abertas as portas á navega-

ção da índia , para defcobriniento da qual ti-

nha mandado alguns homens por terra , que
chegarão á índia , e ao grande Império de

Ethiopia.

Ajuntou ao titulo antigo dos Reis de Por-

tugal , fenhor de Guiné. Em Africa conti- "^""^--^^

nuou fuás conquiílas , com profpera ventura.

Fortaleceo Tangere , e outros lugares da

fronteira. Principiou a grande , e piedofa

obra do Kofpital de todos os Santos da Cidade

de Lisboa , e fez outras obras cheias de pie-

dade , e Real magnificência ; e finalmente foi

Principe , que a lhe 4iaõ faltar brandura , e

diííimulaçaô , naó tinha que fe liie notar vicio

algum.

Veio a fallecer no Reino do Algarve na

Villa de Alvor ( naõ fem fofpeita de veneno ,

de que por vezes foi advertido ) em 25 de Ou-
^*'""**^

tubro do anno de 1495 , em idade de quaren- i^ â
ta annos e féis mezes , de que reinou os qua- ^l^t^^l
torze , e dous mezes.

Al-
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Alguns annos depois foi feu corpo trasla-

dado para o Mofteiro da Batalha por el Rei
D. Manoel , e o acliáraô inteiro , livre de cor-

rupção , e com cheiro mui luave , como fe

conlerva até noíFos tempos com reputação de
bemaventurado.

Foi homem de meia eftatura , bem pro-

porcionado , como moftra o feu retrato que fe

acha no Mofteiro de S. Domingos de Lisboa ,

onde eftá pintado no Altar de NoíTa Senhora

com a Rainha fua mulher.

O efcudo fe lhe accrefcentou porque elle

o reduzio ao modo em que hoje eftá , com
cinco dinheiros em cada efcudo , e fete caf-

tellos no efcudo vermelho , que chamamos
Orla , fendo antes femeado de quantos cabiaó,

c tendo cada hum dos efcudos pequenos trin-

ta dinheiros.

. !A ELO-
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€iiie^ -aig^ «e^ ^liíef «Sf
ELOGIO

Del Rei D. Manoel , primeiro do nome , e r/c-

cimo quarto de Portugal,

OuccEDEO a el Rei D. Joaó o Tegundo , feii

primo , e cunhado D. Manoel , filho do Infan-

te D. Fernando a quem competia a iucceíTao

do Reino como parente mais chegado , e neto

dei Rei D. Duarte.

Ao tempo que entrou na herança , e foi

levantado por Rei da Villa de Alcacere do Sal,

era de vinte e féis annos dotado de muita

prudência , e maníidaõ , e taõ mimofo da

ventura defde feu nafcimento , que para o le-

vantar ao mais alto lugar de profperidades ,

parece que foi derrubando com precipitada

violência , muitos que o precediag neíla he-

rança.

Tanto que foi obedecido no Reino tratou

de fe caiar , conforme á grandeza de feu Efta-

do , e naõ contente de fucceder na herança

r.o Principe D. Aífonfo , quiz também fucce-

der-lhe na felicidade do caíamento com a Prin-

çeza D. Ifabel , que ficara viuva por fua mor-

te :
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te : e depois de algumas difficuldades fe veia

a concluir o calamento , e por elie fe abrio

porta a huma das maiores heranças de Europa,

Porque fallecendo o Príncipe D. Joaó de

Caftella , e vindo a fucceíTaó á Rainha D. Ifa-

bel , como filha mais velha dos Reis Catho-

^^^^^^^^ licos fe partio el Rei para a Cidade de Toledo,

, / ' onde pelos Grandes de Caílella , e Liaõ forao
^^^^^^^ jurados elle , e a Rainha fua mulher , por le-

/y/ gitimos SucceíTores daquelles Reinos , como o
foraô fem nenhuma dúvida , fe Deos por íeus

occultos juizos na5 ordenara outra coufa , le-

vando para li a Rainha Princeza na Cidade de

Saragoça de Aragaó , de parto de hum filho

chamado D. Miguel , que falleceo fendo me-
nino , e foi fepultado em Granada : e afiTun

tornou a herança á Infante D. Joanna , filha

fegunda dos Reis Catholicos
, que eftava ca-

fada com Filippe Duque de Jorgonha , dos

quaes nafceo o fajiofo Imperador Carlos V.
Vendo el Rei quaõ bem lhe eftava o pa-

rentefco com os Reis de Caílella , tratou ca-

far feguncja vez com a Infante D. Maria lua

§:^2CX( ^Iha. Celebrou-fe o cafimento no anno do Ju-*

/ // [J bileo centefimo de mil e quinhentos , e à.Q\-

le houve el Rei amplilfima geração de que hoje

porjuifos fecretos de Deos ha mui pouca.

Houve o Principe D. Joaõ , que lhe fuc-

cedeo no Reino ; a Infante D, Ifabel Impe-
ratriz de Alemanha, c Rainha de Hefpanha ,

mu-
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mulher do invidiífiino Imperador Carlos quin-

to , e mãi do Catholico Rei D. Filippe fegun-

do do nome , e da Imperatriz D. Maria mu-
lher do Imperador Maximiliano , e de D. joan-

na , mulher de D. João , Príncipe de Portu-

gal , dos quaes nalceo el Rei D. Sebaíliao de

laítimofa memoria. Teve mais a Infante D.

Britis , que cafou com Carlos Duque de Sa-

bóia Principe de Piamonte , de que nafceo

Manoel Filisberto , que cafou com Madama
Margarita filha dei Rei Francifco de França

,

c deiles o Duque Emmanuel , que hoje pof-

fue o eílado.

Houve mais el Rei D. Manoel o Infante

D. Luiz , Duque de Beja , Condeflavel de Por-

tugal , Principe ornado de virtudes fingula-

riliimas , cujo íilho foi o fenhor D. Antó-
nio Prior do Crato ; O Infante D. Fernando ,

que cafou com D. Guiomar , filha de D. Fran-

cifco Coutinho Conde de Marialva , e de fua

mulher D. Eritis Condeça de Loulé , e fem
ficarem filhos dentre ambos , faleceo em
Abrantes em idade de vinte e fete annos : O ^^í^^^^^x?

Irfante D. Affonfo que foi Cardeal , Arce- ti^-t^/a^

bifpo de Lisboa , Bifpo de Évora , e Abbade
do Moííeiro de Alcobaça , que lendo moço te-

ve huma filha chamada D. Bernarda , que
foi Abbadeifa do inligne fviofleiro de Lorvaó ;

O Iijfante D. Henrique , que foi Cardeal ,

Arcebifpo de Lisboa » de Braga , e Je Évora,

e
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c Abbade de Alcobaça , e finalmente Rei de
Portugal : O Infante D. Duarte , que cafou

-Zx^^t^.^ com D. Ifabel filha de D. Jaimes Duque de

:^ ^?$/,^.<:5> Bragança , de que nafceo o lenhor D. Duar-

y/ te , que morreo fem fucceíTaó ; a fenhora D.
*^

JVIaria , que. cafou com Alexandre Farncfio

Príncipe de Parma , e Placencia ; a fenhora

D. Catharina, que cafou com D. Joaó Du-
que de Bragança. Houve mais a Infante D. Pela-

ria , que morreo menina ; o Infante D. An-
tónio ,

que viveo poucos dias , e de feu par-

to ficou a Rainha taó enferma , que morreo
dahi a pouco tempo em idade de trinta e cin-

co annos.

Sentio el Rei fua morte em todo extre-

mo , porque foi eíla a mulher , que mais

amou , mas vendo-fe em idade de quaren-

ta e nove annos , e em difpofiçaó de haver

/^^y , filhos , cafou terceira vez com D. Lianor fi-

^^ /f^^^\\\2i de Filippe o primeiro Rei de Caftella , ir-

,^ x^JÇ^mã do Imperador Carlos quinto , de que hou-

2'^P^ve o Infante D. Carlos , que morreo de pou-

^. ca idade : a Infante D. Maria , que fem ca-

,,^-*^ /fl7-{^i morreo na Cidade de Lisboa , com íingu-

Oxp /!^/i\àX exemplo de pureza.

Em tempo deite felici/fimo Rei fe aca-

bou de defcobrir a índia Oriental , por D.

Vafco da Gama , a quem el Rei por efta via-

gem , e por outra que tornou a fazer aquel-

las partes , ambas com profpero fucceíTo ,

fez

Z^/
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fez Conde da Vidigueira , e Almirante do mar
da Ilidia, para elle , e feus delcendentes.

Alcançou naquellas partes do Oriente ma-
ravilhofas vitorias por meio de feus Capitães ,

aíTim do Samori , Rei de Galicut , Imperador

do Malabar , e de outros poteiúilTimos Reis

da índia , como do Soldaó do Cairo , que ven-

do diminuir íuas rendas , e o comercio do

mar roxo pela entrada dos PortuE^uezes na In •

dia , trabalhou pelos Jançar delia.

E porque a grande diftancia da navegLiçaõ

lhe naó dava lugar a fazer conquiftas pelo Ser-

tão dentro , mandou edificar muitas fortale-

zas nas cortas maritimas de Arábia , Períia ,

e Ethiopia , onde punha prefidios , que fer-

viaó , e fervem agora de freio áquelles bár-

baros.

Enriqueceo com o comercio , e navegação

de Levante de maneira , que chegou a fer em
Portugal de menos eftima a moeda d'ouro ,

que a de prata , naó por fe lhe abater o pre-

ço , mas porque com difficuldade fe achava'

prata , em que fe trocaííe para gaftos ordi-

nários.

Defcobrio-fe também a terra de Santa

Cruz , que vulgarmente chamaó Brafil , por

huma Armada que hia para a índia , de que
era Capitão Pedralves Cabral : houve-fe viíla

de terra em vinte e fcte de Abril do anno de

iriii e quinhentos,

G Con-
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Conquiftou-fe a riquiíTima Cidade de Ma*
Jaca na Áurea Cherfoiíefo pelo grande Afíon-

fo de Albuquerque , e defcobrio-fe o grande

Império do Abexim na Ethiopia , com outras

terras , e conquiftas nunca antes labidas
,
que

alguns liiftoriadores Italianos chamarão teme-
rárias por nao ferem dentro de cafa , e com
deílruiçaõ da pátria como as fuás.

Em Africa nao foi menor fua felicidade ,

porque ganhou as Cidades de Azamor , Safim ,

e outras muitas , e fez tributarias as Provín-

cias de Xarquia , Garabia , e Dabida donde re-

colhia mui groíTas rendas.

Fez converter á Fé os Judeos , que vierao

de Cafteila , lançou fora do Reino os Mouros,

que havia nelle de tempo antigo : enriquecea,

e ornou os Templos , e Morteiros do Reino ,

e alguns fora delle com largas efmolas.

Aliviou algumas impofiçc5es , e tributos ,

que tinhaó os povos do Reino : adminiftrou

juíliça com grande inteireza , para o que fez

muitas Leis novas , e reformou as antigas do

modo que andaó impreffas.

Nunca bebeo vinho , nem provou azeite ,

foi mui abftinente no comer , e quando fe co-

nhecia nelle alguma ventagem do ordinário ,

era quando hia_ácaça de monte , a que foi

mui inclinado.

Finalmente foi tal el Rei D. Manoel no de-

curío de fua vida , que houve quem lhe cha-

maf-
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mafíe filho da ventura pelas muitas boas , que

teve no tempo , que reinou , e pela proíperi-

dade , em que manteve feus vaíTallos.

E como foi aquelle , em que o Reino che-

gou a ponto lublime , que todos tem antes de

fua declinação , nada intentou , que deixa ífe

cie levar ao fim com profpero fucceíTo.

Houve em feu tempo huma grande mor-
tandade de Judeos na Cidade ^e Lisboa , que

fe levantou por huma leve caufa , e cuftou

muitas vidas , porque levantando-fe o povo

matou á efpada grande numero delles , e de

volta alguns , que o naó erao.

Falleceo el Rei em Lisboa em treze de De-

zembro de mil e quinhentos e vinte hum , em
idade de cincoenta e dous annos , féis mezes ,

t treze dias , havendo vinte e féis , hum mez
c dezanove dias , que reinava.

Foi fepultado no Morteiro de Belém da

Ordem de S. Jeronymo , que elle fundou com
fingular magnificência. Foi el Rei de corpo

meaô , mais fobre pequeno , que grande , a

barba teve caftanha efcura , o nariz curto

rombo , e groíTo , a bocca grande , e groíTa,

mas mui corada : fendo velho trazia a barba

rapada, como eftá efculpido no vulto de pe-

dra fobre a porta principal da Igreja de Belém ,

que fe fez próprio natural, com tanto artificio,

que diziaõ alguns antigos , que fó lhe faltava

fallar,

G ii ELO-
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ELOGIO
Del Rei D,Joaõ , terceiro do nome , e decima

quinto de PortingaL

N.

^l
asceo el Rei D. Joaô , terceiro do no-

me na Cidade de Lisboa , em féis dias do mez
de Junho do anno de mil e quinhentos e dous >

e Jogo em fua criação , e primeira idade foi

dando moftras do grave , e pacifico governo ,

c]ue depois de iiomem veio a ter , e quando
entrou na adminiftraçaô do Reino , que achou
rico , e mui florente , tratou de fua conferva-

çaõ , e augmento , e nelle teve fempre os

olhos , mais que em accrefcentar novos fe-

nhorios , dado que na Índia adquirifíe alguns

por meio de íeus Capitães , como foraò Diu ,

Baçaim , e outras muitas Cidades , e Fortale-

zas , que fe fundarão , e conquifláraõ : mas
em fatisfaçaõ deftes , que adquirio , largou

alguns na fronteira de Africa , como foraõ »

Safim , Alcacere , Arzila , e Azan or , e dei-

>;araõ os íVíoiiros de pagar o tributo , que da-

vaõ em tempo del Rei fcu Pai , o cue fez com
parecer dos de feii Confelho , que eílimando

niasi
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mais os gaftos , que a reputação j achavao defw

neceíTarias as defpezas feitas naquellas Praças,

que largarão , de que adiante refultou eii-

grandecer-fe o poder dos Mouros , e diminuir-

fe muito o dos Portuguezes.

Foi efta perda entaó mui chorada no Rei-

no , e as dependências delia fentidas com
maior dor em noíTos tempos. Cafou-fe el Rei .

D. Joaó com a Infante D. Cat-liarina , filha dei if^i^i^

Rei D, Filippe- o primeiro de Caftella , e da /^>^i
Rainha D. Joanna , de quem houve os filhos .

feguintes JL j
O Príncipe D. Aflíonfo , que morreo fendo

minino , D. Maria , que nafceo em Coimhru,

c cafou com D. Filippe Principe de Hefpanha
filho do Imperador Carlos quinto , e falleceo

cm Valhadoliti , no anno do Senhor mil e qua-

trocentos e quarenta e cinco , em idade de de-

zafete annos de parto do Principe D. Carlos.

Teve mais a Infante D. Ifabel pD. Ericis , ,

os Príncipes D. Manoel , D. Filippe> D. Di- -^*^
_i_ nÍ2 , e D. António , todos os quaes morrerão

"^~^^^

de pouca idade. O Príncipe D. Joaô , que ca- /'^ '

fou com a Infante D. Joanna , filha do Impe- ^'

rador Carlos quinto , e morreo de dezafeis an-

nos , deixando a Princeza prenhe de D. Sebaf- "^-^.^^

tiaõ , que fuccedeo no Reino a feu avô.

Baflardos teve el Rei o fenhor D. Duarte ,

que foi Arcebifpo de Braga , e Principe verda- \
deiramcnte de animo Real , e cheio de pieda-
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de , e zelo do bem das almas , mui grande hu*

- maniíla , e douto em Theologia , e Filofofia :

começou a efcrever em lingua Latina a hiftoria

dos Reis Portuguezes , e tendo já comporta a

vida dei Rei D. Affonfo Henriques , foi o Se-

nhor fervido levallo para fi , deixando no Rei-
no grande magoa , e a el Rei feu Pai huma en-

tranhavel faudade , que o acompanhou muito
tempo.

A muitos Religiofos antigos de Alcobaça ,

e dignos de fé ouvi dizer , que tivera outro fi-

lho chamado D. Miguel , que fe criou encober-

to perto daquelia Viiia , e morreo fendo inda

de peito , jaz fepultado no próprio Moíleiro

na Capeiia de S. Braz defronte do Altar no
chaó fem fignal nenhum.

Foi el Rei D. Joaó naturalmente benigno,

inclinado a brandura, e mifericordia , tanto

que nas fentenças de morte naò queria que fuás

jufliças foíTem precipitadas , nem privavaíS

com qUq os julgadores por rigorofos , e na Re-
lação (onde hia cada femana huma vez) nunca
favorecia a parte

,
que fe inclinava a condenar

os culpados , havendo algum meio de os fal-

var.

E fendo lei mui ufada em Portugal porem
aos ladrões hum cautério de fogo no rofto , el-

le a derrogou dizendo , que era cerrar a porta

á boa opinião daquelle homem , vindo tempoj
em que fe emendaíTe.

Te-
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Teve boa eleição de peíToas para officios.

Foi amigo , e favorecedor das letras , e refti-

tuio a Coimbra a Univerfidade , que el Rei

D. Diniz alli fundara , e depois fe mudara pa-

ra Lisboa , vendo que o trafego da Corte , e

grande commercio de mercadores naturaes , e

forafteiros condiziaó mal com p repoufo , e

-quietação das letras , e que em Coimbra fica-

va m.ais accommodada , tanto pelo fitio
, que

he quafi no meio do Reino , como pela tem-
perança , e fartura da terra.

Bufcou Meftres excellentiílimos , aíTim de

humanidade , como de todas as Sciencias , a

que deo grandes falarios , e fez extraordinários

fivores , e para efcolas empreRou feus próprios

paços , que el Rei D.Filippe o primeiro de Por-

:ugal depois vendeo á Univerfídade.

Eftimou fempre a paz , e a confervou com
os Reis feus vifinhos com tal prudência , que

andando o Imperador feu cunhado em conti-

nuas guerras com França , e outros Reinos ,

file fe houve de maneira , que fem agravar ne-

rhuma das partes , foi fempre amigo de to-

d)s , e com tanta authoridade , que cada qual

eiimava muito tello por confederado , ou ao

ni?nos por neutral.

Nas coufas da Religião foi zeloíiíTmio , e

fezreformar quafi todas as do Reino , e redu-

zilks a feu primeiro rigor , e obfervancia , e

íe ia matéria das rendas de alguns Moíleiros

me-
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inetteo mais a maõ , do que convinha , fem
duvida foi a culpa inais dos Miniftros , e Con-
felheiros Reaes por quem os negócios corriaó,

que do mefmo Rei.

Introduzio-fe em Portugal em feu tempo o
Oíficio da Santa Inquifiçaó , a quem deo gran-

de favor , e augmentou por todas as vias pof^

fiveis. Trouxe a Portugal os Padres da Compa-
nhia , que entaó começavao em Roma debai-

xo" da inftituiçaõ do Padre Ignacio de Loiola ,

movido da fama , que corria de fua doutrina,

e bom exemplo de vida , e defprezo do mun-
do , e coufas delle.

Fundou-lhe as primeiras cafas , que tivf-

raõ no Reino , e favoreceo tanto feu inftitv-

to ( vendo quão proveito fa era para as almas )

que em feu tempo, e dei Rei D. Sebaftiaó fet

neto , chegarão á grandeza de muitas cafas , e

ColJegios que vemos no Reino , e nas con»

quiftas delle fizeraõ fempre , e fazem hoje

grande fruto na converíaó dos infiéis.

Accrefcentou alguns Bifpados , vendo qu5

a grandeza das Diocefes era caufa de naó feren

bem providas , e vi fitadas as Igrejas , e aífin

impetrou do Papa ferem criados Bifpos em Por-

talegre , Leiria , e Miranda , e fez levantar á

Cidade de Évora a dignidade de Arcebifpo.

Inílituío huma Confraria que chamaó da

Corte á honra da Conceição da Virgem Seníio-

ra NoíTa , e dos Martyres S. Roque , e S.Se-

bíf-
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baftiaõ , a cuja honra fundou na Villa de AI-

iTieirim huma Igreja , e Hofpital.

O intento defta Confraria foi foccorrer

com efmólas 90S Cortesãos pobres , e ás viu-

ras nobres , e necelfitadas , cujos maridos

morrerão fervindo a el Rei , a mulheres Afri-

canas que vem a feus requerimentos , e aos

doentes acodem com todo o foccorro efpiri-

tual , Medico , e botica , e tudo o mais necef-

fario»

Foi fua inflituiçaô na- Villa de Ahneirim ,

no anno de mil e quinhentos e vinte e fete./<s7^
Entrarão el Rei , e a Rainha por Confrades

nefta Confraria , os Infantes D. Luiz , D. Af-

fonfo , D. Henrique , D. Duarte , e a Infante

D. Maria , o Duque de Bragança , e quafi to-

dos os Senhores , e Fidalgos do Reino-, quo

cntaõ fe acharão na Corte.

Faço taó particular menção deíla fanta

obra , por fer o meio com que fe remedea

muita gente nobre , e neceíTitada com per-

petuo ferviço de Deos , e bem da República,

Teve hum animo mui conforme com a von-

tade de Deos , e nunca nos defgo^os da mor-

te de tantos filhos moftrou mais dor , que ac-

cufar com lagrimas feus peccados , pelos

quaes dizia, que o Senhor lhe mandava aquel-

le fevero caftigo.

Foi homem de meia eftatura , dobrado
,

e groíTo , formofo do roflo , e bem corado ,
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a barba preta , e bem povoada , os olhoS

azuis , formofos , e cheios de Mageftade.

Era de prefença Real , cheia de Magefta-

de ; tanto que algumas peíToas hindo-lhe fal-

lar fe perturbavaó.

Seu retrato íe con ferva em diverfas par-

tes muito ao vivo, em particular no Mortei-

ro de Belém em huma taboa que eftà no Co-
ro porta no pé de hum devoto Crucifixo , na

qual eíiá também o Príncipe feu filho , c

muitos irmãos feus retratados excellentilli-

mamente.

Veio a fallecer el Rei D. João em tem-

po 9 que fua vida era mais neceiTaria ao Reino
tanto por a falta de feu pacifico governo , co-

mo pela idade do Principe D. Sebaftiaõ feu

neto 9 que ficava fó de três annos , e feu ef-

tado fugeito ao governo de tutorias , que fao

ordinariamente caufa de grandes inconvenien-

tes.

Foi fua enfermidade de apoplexia , e

falleceo na Cidade de Lisboa na mefmá cafa

em que nafceo , fendo de cincoenta annos ,

de Chrirto de mil e quinhentos e cincoenta

e fete , de que reinou os trinta e cinco. Eftá

fepukado no Morteiro de Belém.

ELO-



D. Sebastião, 107

ELOGIO
J)el Ktt D. Sehnjllao , primeiro do nome ^ e de"

cimofexto de PartiigaL

KI ASCEO el Rei D. Sebafliaô em Lisboa , ^^^yU-i.^

Sabbado dia de S. Sebaftiaó vinte de Janeiro «
0^'^

ào anno de mil e quinhentos e cincoenta e {^j^^

quatro , entre as lagrimas da morte do Prin- ^_
cipe feu pai , eo contentamento univerfal de ^ *^ *

verem nafcido SucceíTor ao Reino.

Foi criado com a vigilância devida ás ef- .£s,(^.
peranças que pendiaó de fua vida y e chegan-

do a morte dei Rei D. Joaô feu avô ficou em
idade de trez annos , debaixo da tutoria da

Rainha D. Catharina , como el Rei deixara

ordenado em feu teílamento , no qual Go-
verno deo moftras de hum animo varonil , e

verdadeiramente Real , e muito mais na re-

nunciaçaó , que fez defte cargo em Cortes ,

que fe celebrarão em Lisboa no anno de mil /^é^

^

e quinhentos e fetenta e hum ( depois de ter

foccorrido vigilantiííimamente a Villa de Ma-
zagaó a que os Mouros puzeraó durilTimo cer-

co ) retirando fe a viver quietamente com
gofto fecreto de muitos , público de alguns,

e
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c pezar da maior parte do Reino

, que no
tempo de feu Governo naó fentíraó nunca
falta do Rei que perderão.

Deo-fe o Governo ao Cardeal D. Henrique
tio do menino , que o teve com muita fideli-

dade , e inteireza até fer de idade para gover-

nar , fem haver no povo as inquietações , e

trabalhos , que coftumao íucceder em tempo
de tutorias : ainda que nos Grandes , e Priva-

dos , que feguiaõ a Corte , houve alguns
, que

acceitaraõ feu modo de proceder com menos
applaufo do que merecia fua boa tençaó , a que
dava caufa íeu zelo demaíiado em algumas cou-

fas , c huma natural lequidao , com que tra-

tava as peíToas , que o fazia pouco agradável ,

ainda aos mais Íntimos Privados feus , fendo

em tudo o maisPrincipe ornado de virtudes di-

gnas de animo Real , e Catholico.

Depois da tutoria do Cardeal , e correndo

os annos de Chriílo mil e quinhentos e fetenta

e dous > houve na índia huma perigofa conju-

ração de todos os Príncipes de Oriente , para

lançarem os Portuguezes fora daquelle Eíiado
,

e a hum mefmo tempo fe vio Goa cercada do

idalcaô , Chaul do Niza Maluco , Chalé àí3

Cámorim , e Malaca do Dachem , inda"que ef-

te por fer desbaratado no mar dilatou o cerco

para o anno feguintc : mas acháraó em Goa o

Vice-Rei D. Lu is de Atai de , em Chaul D,
Francifco Mafcarenhas filho do Capitão dos

Gi-
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Ginetes , que depois foi Conde de Santa Cruz,

cm Malaca Triftaó Vaz da Veiga , que com va-

lor extraordinário rebaterão eíles inimigos , e

os fizeraó retirar taõ desbaratados ,
que muitos

annos depois naó tivetaó forças para tornarem

a renovar guerra contra os noíTos.

Eftas grandes vidorias , que fe alcançarão

na índia , e outras lemelhantes que cada dia

fe ouviaõ de Africa , e o.animo , e inclinação

natural dei Rei D. Sebaíliaõ , lhe envolviaó o

penfamento em grandes emprezas , crendo que

pois a feus Capitães eraó poíTiveis de alcançar

as que o mundo celebrava por eftranhas , lhe

ficava a elle obrigação de emprender outras tao

difFerentes daquellas , como elle o era , de

quem as alcançava.

Para efte íim mandou aliftar gente de guer-

ra por todo o Reino , repartir armas , eleger

Capitãe? , e officiaes de milícia , que exerci-

taíTem a gente , e fazer todas as mais coulas

convenientes a feus intentos.

A efta inclinação dei R.ei fe ajuntou a ordi-

nária invenção dos Privados , que bufcando

modo de o contentar conformando-fe com ella,

e vendo nelle a de armas , e guerra , llie en-

grandeciaõ fua potencia , e íingiaó em difcur-

Ibs militares abatidas a feus pés as bandeiras

Africanas , e pofla fobie fua cabeça a coroa de

Marrocos.

Le-

^dt i^t-*^ y^Ji^7^7-tLc^ c^^/Jll^
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Levado das quaes perfuasoes fez íiuma Jor-

nada aos lugares de Africa taó defacompanhado
de Soldados , e mais coufas neceíTarias para fa-

zer coufa de importância , que com nome de
vifitar aqueilas fronteiras' fe tornou ao Reino
naó arrependido de feu intento , mas com do-
brada vontade de o executar.

Ao que lhe abrio caminho Mulei Mahameth
Rei de Marrocos , que havia pouco fora lança-

do de feu Eílado por Mulei Abdelmelech , e fe

veio valer de feu foccorro , promettendo-lhe

vaíTalagem.

Ordenou-fe a partida com grande repu-

gnância dos Fidalgos antigos, que tinhaó expe-

riência das coufas da guerra , e muito applau-

fo dos que viaô agradar-fe el Rei de fuás con-

fianças , e abonaç(5es , mas já fe faziaó de mo-
do , que fe deixava vêr nelles huma trifteza

manifefta , porque nunca fe perfuadiraõ , que

a jornada vieíTe a effeito , nem fe executaírem

léus confelhos , mas quando já viraó o frudo

delles diíTuTiulavaó com fua magoa naó fe atre-

vendo a reprovar , o que elles próprios tinhao

ordenado.

Concluio-fe em fim a jornada com taõ

pouca ordem , e taõ grandes defpezas , que as

peíToas experimentadas na guerra adevinhavao

deíles principies o fucceíTo que veio a ter.

Levou quc.fi onze mil Portuguezes , e os

mais delles pouco exercitados na guerra , e ai-
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guns Alemães , e Flamengos , e outras naçóes

eftrangeiras , que por todos feriaó féis mil , e

com efte pequeno exercito paliou em Africa

,

onde em poucos dias caliio el Rei no engano ,

com que alguns Privados léus lhe engrandeciaõ

as forças , e riquezas de feu Reino , porque

Começarão a faltar pagas para os Soldados.

Mas como era de animo grande , e fe via

entre dous extrem.os taes , como eraô aventu-

rar-fe a huma batalha dada com vantagem no-

tória do inimigo , ou tornar-fe a feu Reino

neceífitado da falta de dinheiro , e mantimen-

tos , lem outro eííeito de taõ grande aparato ,

cfcolheo o mais arrifcado , e menos aíTronto-

fo, e foi demandar o inimigo pelo Sertaó den-

tro peleijando com as calmas de Africa , com
a terrivel fede , e falta de refrefco , e depois

com hum dos copiofos exércitos , que fe viraõ

naquellas partes , em que haveria bem dez

jyiouros para hum Chriftaó.

Deo-fe a batalha de modo que vinhaõ mar-

chando , fem fe entrincheirar o campo , nsm
fazer as fortificações coftumadas. E como a

. mais da gente era bifonha (depois de mortos os

Soldados velhos , que tiveraõ a vidoria em du-

vida por muito efpaço , e a vanguarda inimiga

desbaratada) fe deixarão romper da fúria dos

Bárbaros , em quatro dias do mez de Agofío do

anuo do Senhor de mil e quinhentos e feteuta

c oito.

Na
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Na qual fe perdeo a nobreza , e reputação

dos Portuguezes coafervada por tanto numero
de annos , e o que foi mais lamentável , hum
Rei de vinte e quatro annos , que fora de nef-

te caio acceitar poucos con fel íjos , era em tudo

o mais ornado de virtudes , e dons naturaes

convenientes a lium jufto, e virtuofo Prínci-

pe.

Accreícentou a magoa defta perda ficar o

Reino fem fucceíTor , e lerem os que alcança-

rão tamanha gloria os próprios que lempre fo-

raò tributários aos Reis Portuguezes.

Foi memorável efte recontro por morrerem
nelle tantos Reis em menos de trez horas , que

fora Mulei Abdelmelech , de fua doença , in-

da que outros me affirmaraõ , que de huma ba-

la de mofquete , Mulei Mahameth affogado em
hum rio hindo-fe retirando , e D. Sebafliaó ,

dizem que de feridas mortaes , com que acha-

rão o corpo atraveííado , depois da batalha, e

houve quem o reconheceíTe , e veneraíTe por

tal.

Nefte fim vierao a parar aquellas gran-

des eíperanças , que os Portuguezes tinhaô

em íeu Rei , e aquelles bons intentos que o

niovêraó a emprehender efia jornada contra

os inimigos da Fé Catholica , tudo por feguir

confelhos de quem os dava encaminhados mais

a léus próprios intereíTes , que ao bem com-

mum. Fpi fi-ia perda no dia , e anno que já

dif.
'
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^iíTe , aos vinte e quatro de fua idade , de quo

reinou vinte e hum.

O corpo alfim como fe achou na batalha

foi depofitado em AJcacere , e dahi levado 2

Ceuta , e ultimamente ao Moíleiro de Be-» ^
lem , onde ao prefente eftá. Era el Rei D, Se-

baíliaô de meia eftatura , dobrado de mem-
bros , o roílro alvo , e corado com algumas

fardas , o cabello ruivo 9 os oliios azues , e

pequenos, e tefta eftreita , a bocca groíTa j»

-c mui corada , e tomado junto tinha Magef-

tade , e reprefcntava bem naquelles poucos;,

annos o fer de Rei.

Era colérico , e fem nenhum temor , e
de coração taõ ou fado , que nenhuma empre-

za lhe parecia diííicil de acabar.

Seu retrato depois de muitas diligencias

me veio á maõ por via de huma peíToa nobre,

c mui curiofa , e amiga de conferm ame-
moria de fua patria«

H ELO^
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f^i/c^SSi/c^Si/ v^£&^Jb^ c^^

ELOGIO
"bel R^i D. Henrique , primeiro do nome , €

decimo fetimo de Portugal^

ANTO que em Portugal fe foube a derro-

ta cíel Rei D. Scbaftiao , fe partio o Cardeal

D. Henrique do Morteiro de Alcobaça , onde
«ntaó eftava , e de que era Abbade pafa a Ci-

dade de Lisboa , onde foi levantado , e jurado

por Rei de Portugal com tantas lagrimas fuás,

c do povo , que mais parecia o acompanha-

mento pompa funeral , que fefta de coração :

porque quando viaò hum Rei em idade tao

antigo , em forças taõ fraco , e fem SucceíFor

para o Reino , e lhe lembrava , quaõ poucos

dias antes perderão outro , moço , robullo,

c de taó grandes efperanças , naó podiao

acabar comfigo » deixar de o moftrar em pú*

blico «o próprio Cardeal , que nefta parte os

acompanhava de modo , que nunca mais fe

vio em feu rofto íinal de contentamento , e

mui menos , quando fe começarão a tratar as

pretençòes do Reino entre el Rei D. Filippe

de Hefpanha , o fegundo do iioipe « a Senhora

D.
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D. Catharina Duqueza de Bragança , os Du-
ques de Saboya , e Parma , e o Senhor D^
António Prior do Crato , e filho natural d»

Infante D. Luh,
Todos os quaes o novo Rei mandou avi-

far , para que por ú , ou feus Procuradores

vieíTem allegar o direito , que tinhaõ na he-

rança do Reino , e mandando todos os ou-

tros , fó e' Rei Catholico o naó quizlfazer em
forma jurídica , dizendo que naô tinha para

que pôr em dúvida a juíliça , que tinha cla-

*a , nem podia reconhecer fuperior , quem
nafccra Rei Supremo : mas com tudo mandou
feus Embaixadores , que foraõ D. Chriftovao

de Moura , que hoje he Marquez de Caftel-

Rodrigo , a dar a el Rei D. Henrique o peza-

me da perda dei Rei D. Sebaftiaõ , e os pa-

rabéns da nova intrancia do Reino , e depois

veio D. Pedro Giron Duque de OíTuna para o

informar da juíliça , e direito , com que per-

tendia o Reino.

Vendo-fe el Rei cercado de tantos reque-

rimentos (entre os quaes entravaó também o$

da Rainha de França Catharina do Medicis ,

que por via da cafa de Bolonha , e da CondeíTa

Matilde , com huma fucceífaó imaginada dizia

copvir-lhe o Reino ) mandou convocar a Cor-

tes os três Eftados do Reino , e na Villa de

Almeirim fe começou a tratar a matéria da

íuçççíTíló com UnU altercação, ç variedade

Hii
"

d^
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dei Rei D. Henrique ficavao já fendo feul

vaíTallos : a fenhora D. Catharina apartou-fe

da Corte , vendo que o Povo fe levantava fem
admittirem o juifo ordenado por el Rei. O
Seniior D. António aproveitou-fe da occafiaõ,

que o tempo lhe offereceo no favor do Po-

vo , e de muitos nobres , que feguiaó fua

parcialidade , confentio em Santarém fer ac-

clamado Rei de Portugal , com que ficou

tudo mettido em huma confufaó terrivel.

Foi feu corpo depofitado em Almeirim «

e depois no anno de mil e quinhentos e oi-

tenta e dous trasladado ao Mofteiro de Belém

por ordem dei Rei D. Filippe feu fobrinho ,

c fucceíTor , pofio que em Évora tinha feito

fua fepultura no Collegio da Companhia , que

clle fundou » e dotou com fingular magni-

ficência.

Fez reformar muitas Religiões , e redu-

zillas a feu primeiro rigor , em particular a

de S. Bernardo , que reduzio a hum corpo ,

e Congregação , debaixo da obediência do

Abbade de Alcobaça , que fez immediato ao

Papa.

Seu 'retrato fe conferva em diverfas par-

tes , tirado em differentes idades , e no ha-

bito ordinário de Cardeal , que fempre trou-

xe , em idade de quarenta e oito annos.

ELO-
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ELOGIO
Pi/ Rií D. FlUppe , primeiro do nome , e c/tf-

cí/í/í» oitavo de Portugal,

JTjLO tempo que falleceo el Rei D. Henri-

que , veio el Rei Catliolico a Eladajóz a dar ca-

lor aos negócios de Portugal , crendo com fua

prefença fe refreaííem os infultos , e inquieta-

ções que já fe começavaó a levantar no Rei-

no , c quizeííem os Governadores , e mais Se-

nhores Portuguezes tomar algum aíTcnto em
feus negócios , por onde fe evitaíTem os dam-
nos , que a occafiaó do tempo hia já defco-

brindo , e pelo tempo adiante fe vieraõ ^

jnoftrar mais notoriamente : mas como as cou-

fas da República andavaõ perturbadiífimas , c

inquietas com refpeitos particulares , conhe-

cendo el Rei Catholico quaó pouco valeriao

remédios de amor , e brandura , e vendo as

inquietações do Povo , e o ProcefTo do Senhor
D. António , que vindo-fe a Lisboa , e met-
tendo-fe nos Paços Reaes , ufava do nome , e

officio de Rei , batendo moeda , fazendo mer-*

cês , e executando os mais poderes , como fe

lhe conviera por direito.
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Mancíou abalar feu exercito , de que era

General D. Fernão Daivres de Toledo , Du*
que de Alva. E dçpois de proteftar que os da-

nos , e mortes , que fuccedeíTem , naó fe lhe

imputariaô a elle , pois lhe convinha ufar de
força para adquirir fua herança , mandou que
entrafíem no Reino pela Cidade de Elvas , que
logo fe rendeo , e todas as mais Villas , e for-

ças de Alem-Tejo , falvo a de Eftremoz que
fez buma fombra de refiftencia , e o forte do
Setúbal , donde fe julsjou algum tempo com
peças de artel!?aria , mas tudo com taõ pouco
vigor , e tanta defordem , que naõ ferviaó ef-

tas refiftencias de mais , que de abreviar a vi-

da a qiiem as fiizia , e cerrar-lhe as portas á mi-
fericordia.

Em quanto eflas coufas paíTiivaõ , na parte

de .Alem-Tejo , eftava o fenhor D. Anton io

cm Lisboa ajuntando gente , pedindo dinheiro,

defpedindo Embaixadores para França , e In-

glaterra , a pedir foccorro. Mas como os mais

dos fenhores feguino a parte dei Rei Catholico,

c outros eftavaó neucraes , e queriaó feguir a

corrente das coufas , era mui pouca a gente

que lhe acodia , e menos o foccorro de dinhei-

ro , que achava , e aííim eftava entre efperan-

ça , e temor aguardando o fucceíTo de fuás

coufas , que fe começarão a moílrar pouco fa-

voráveis , quando o Duque de Alva apartou

cin Çílfcaes , fem D. Diogo de Ivjenezes lhe fa-«
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^cr mais que huma moftra de querer refiftir ,

ou por naó fentir animo em fna gente , cu por

outras caufas , cie que naó alcançamos mais ,

que o infelice fucceíTo de fua morte.

Rendida a força de Cafcaes , e de S. Gia6,

foi o Duque chegando-fe a Lisboa , junto da

qual efiava o fenhor D. António em hum fitio

fortiíTimo por natureza , mas pouco repairado

por arte em hum lo lugar , por onde tinha fá-

cil a entrada.

Eflavaõ em feu campo pouco mais de três

mil e oito centos homens , dos quaes os qua-

trocentos eraó efcravos pretos , que fugindo a

feus fenhores , fe vieraó ao exercito com efpe*

rança de liberdade , e cem fer o numero de

«:ente tao pouco , era o mais delia trazida de

fuás cafas por força fem armas , nem difcipli-

na militar ; em que fe pôde ver a pouca conf-

tancia do favor do povo , que fendo tao poucos

dias antes levantado por Kei com tanto concur-

fo de gente , quando quiz fuRentar o eílado em
que ella o poz , fe achou fó no perigo com al-

guns fidalgos , e com a gente , que pode fuf-

tentar fua authoridade.

Foi commettido depois de alguns dias pelo

exercito df) Duque , e ainda que houve alguma
refiílencia , como o numero era taó defigual

,

e a gente Portugueza taó pouco exercitada na

guerra , foi o fenhor D. António pofto em fu-

gida com huma ferida na cabeça , ç feu campo
ro-
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roto , e faqueados os arrabaldes de Lisboa » eirr

que fe alcançou humdefpojo ríquiíTuno. Reti-

rou-fe com aquelles que o puderaõ feofuir para a

Cidade do Porto , onde fez nova maíTa de gen-

te , que lhe acodio de diverfas partes do Reino,
mas como era a mais delia de pouca experiên-

cia , em chegando Sancho de Ávila com humas
bandas de cavalaria a poz toda em fugida.

E depois de andar por muitas partes do
Reino efcondido por Morteiros , e cafas de

feus amigos , fe embarcou para França no Por-

to de Setúbal , e dahi a algum tempo foi roto

em huma armada de mar , em que elle próprio

vinha junto á Ilha terceira , que fuílentava fua

voz , e muitos fenhores de França , onde mor"»

reo peleijando com grande esforço D. Francif-

co Portugal Conde do Vimiofo , digno por fux

nobreza, e partes de melhor ventura, e ou^
tros Fidalgos Francezes , em que depois da ba-

talha fe fez juftiça.

Perdida eíla jornada , e no anno feguintô

a própria Ilha , infiftio o fenhor D. António
em fua pretençaó , e com favor da Rainha de

Inglaterra veio fobre Lisboa , donde fe retirou

fem fazer coufa digna de notar , e cercado de

trabalhos , e defgoílos nafcidos de fe ver cm
terras eftranhas , e muita gente perdida por

fua caufa , falleceo em Pariz , e foi fepultado

no Morteiro de S. Francifco da própria Cidade,

naó fem grandes mortras de chriftandade , e ar»

re-
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rependimento de fuás culpas , e depois de

inorto lhe acharão hum livrinho pequeno efcri-

lo de maõ com humas devoções , a modo de

Pfalmos , mui devotos , que alguns chamaõ
Tfcilmi confaJJio-.iaUs , que foi compofiçaõ fua ,

cm que accufa a Deos fuás culpas , e implora

perdaó delias.

Depois que o fenhor D. António foi desba-

ratado em Lisboa , fez el Rei Catholico fua en-

trada em Portugal pela Cidade de Elvas no mez ^
de' Dezembro do anno de mil e quinhentos e /Ó cí

oitenta , donde mandou convocar Cortes para ^
a Villa de Thomar, e nella foi jurado pelos Ef- /? x^
tados do Reino com grande folemnidade , e /^/^^^^

confirmou as leis , e privilégios antigos de ^ 3
Portugal , e fez outras muitas coufas proveito-

fas á Republica.

No mez de Junho do feguinte anno , dia

dos Apoflolos S. Pedro , e S. Paulo entrou em
Lisboa , onde fe lhe fez hum cuftofiíTnno rece-

bimento , e compoz as coufas com geral fatis-

façaõ do povo.

Foi el Rei D. Filippe de meã eílatura ,

mais fobre pequeno , que grande , de

prefença grave , e refpeitada , teve a teíla

grande , os olhos formofos , e azues , o nariz

bem tirado , a boca groíTa , e corada , com o
beiço debaixo derrubado , a barba bem com-
porta , e loura: íeu retrato fe tirou em ida-

de de feíTent a e oito annos,..

Ca-
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Cafoii quatro vezes , a primeira com a In-

fante D. Maria filha del Rei D. Joaõ o terceira

de Portugal de que houve o Principe D. Carlos,

que morreo em vida do Pai. Segunda ver ca-

lou com D. Maria Rainha de Inglaterra , de
que naó houve filhos. A terceira com D. Ifabel

íilha de Henrique fegundo Rei de França , da

qual houve a Infante D. Ifabel Clara Eugenia ,

que he Condeça de Flandes , mulher do Ar-
chiduque Alberto , e D. Catharina , que cafou

com Carlos Manoel , Duque de Sabóia. A
quarta vez cafou com D. Anna , filha do Im-
peradoí" Maximiliano , de que houve o Prínci-

pe D. Fernando , que falleceo de féis annos,

dez mezes e quatro dias. O Infante D. Carlos

Lourenço , que morreo mtnino. O Principa

D. Diogo , que morreo de fete annos e quatro

mezes. O Principe D. Filippe , que lhe fucce-

deo na herança de feus eftados. A Infante D.

Maria , que falleceo de três annos , e cinco

mezes.

Faleceo el Rei D. Filipe no anno de mil e

quinhentos e noventa e oito , aos dezafete dias

do mez de Setembro , em idade de fetenta e

hum anno , dos quaes reinou quarenta e três

em toda Hefpanha , e dezoito em Portugal.

Eftá fepultado no Moíleiro do Efcurial da

Ordem de S. Jerónimo , que elle fundou de

fôu principio com eílranha grandeza , e para

ond» fez trasladar osoíTos do Imperador Carlos
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SP", feu Pai , e onde eftaó luas mulheres e fi-

lhos*

MMmmmmíwmmimm
ELOGIO

Vcl Rei D, FiUppe , fegundo do nome > e dé^

cimo nono de Portit^aL

KJL Rei d. Filippe , terceirodo nome entre

os Reis de Hefpanha , e fegundo de Portu-

gal , naiceo na Villa de Madrid aos quatorze t>^w«-t^

dias de Abril terça feira dia dos Martyres Ti- -^íí^^ ^
burcio , e Valeriano no anno da noíTa Redeni- / /:- *y

pçaó de mil e quinhentos e fetenta e oito , ^ ^ ^ ^
ainda que no principio de fua idade le temeo , / ^)

que viveíTe pouco por fer mais enfermo , foi ^ *^

o Senhor fervido guardallo para a fucceííao

defta Coroa de Hefpanha. Por morte do Prin- / a~ Q
cjpè D. Diogo feu irmaó foi jurado por legiti-

^
ino SucceíTor do Reino de Portugal na Cidade ^/jlpa^t^.^^

de Lisboa nos Paços da Ribeira em trinta d© ^)^^^
Janeiro do anno de Chrifto mil e quinhentos y^J^€-
c oitenta e três , e algum tempo depois o ju- / ^

^

ráraó os outros Reis de Hefpanha , fendo

o primeiro que depois da perda dei Rei

D. Rodrigo foi acceito , e jurado univer-

fclujettte por Senhor de Hefpanha , e Por-

tu-
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tugal , Reino onde primeiro fe fez o ju-

ramento.

Por morte dei Rei feu pai ficou em idade

de vinte annos accomodado , e florente para to-

mar o governo , que fe lhe entregou com ap-

plaufo comnium do povo , guardando-fe neíle

Reino as ceremonias ordinárias , que de tem-
po antigo fe coftumavaõ ufar no levantamento
dos Reis.

Alcançaraõ-fe na índia Oriental algumas

vidorias íinaladas depois que tomoii o governo,

como foi o do Cunhal , e famofo tyranno ,

que tinha feito grandes damnos aos Portugue-

zes , e mortos muitos fidalgos , e Soldados de

importância , ao qual rendeo , e captivou An-
dré Furtado de Mendoça , refufcitando nefta ,

e outras vidorias , que alcançou, o antigo cre-

dito dos Portuguezes.

Veo-lhe Embaixada do Graó Sophi da Per-

jfia fobre confederação contra o Graó Turco
inimigo commum , e fobre outras coufas de

importância , e honra da Chriftandade. Deo
foccorro aos Catholicos de Irlanda com grande

zelo de ver aquella Ilha reduzida ao grémio da

Igreja , e livre das hereíias , que fe prégaó

nelia por fer fugeita ao Reino de Inglaterra.

No mar ( pofto , que os Coííarios Olande-

zes , e Inglezes tomalTem duas Náos da índia

Oriental, huma na Ilha de Santa Elena , e

outra á vifta do Reino , que por arribar vinha

mui
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inui deftroçada , e com a gente toda , ou mor-

ta , ou mui enferma) alcançou por feus Capi-

tães vidoria de muitos baxeis inimigos , em
alguns dos quaes fe ganhou huma preza mui ri-

ca , e enfreou fua ouzadia de maneira , que fe

pode navegar no Occeano com mais quietação ,

C menos perigo,

Defprezou com animo Chriftianiííimo hu-

ma grande foma de dinheiro que lhe offereciao

os homens da Naçaó por lhe impetrar de fua

Santidade hum perdaõ geral de fuás culpas , e

fazer concerto íbbre a fazenda , que perdiao

para o Fifco.

Renovou as leis antigas de Portugal , e ac-

crefcentou-lhe outras muitas , e as que anda-

vaô em extravagantes , e livros particulares re-

duzio em hum fó volume com proveito univer-

fal do Reino.

Intentou ganhar a Cidade de Argel com
huma poderofa Armada que fe ajuntou nos

Portos de Itália , que naó houve o effeito de-

fejado por occultos juizos de Deos ; mas vendo

que naó podia fazer eRe damno á Cidade de Ar-
gel , entrou no penfamento de lançar fora de

todos os dominios de Hefpanha os Apoftatas

Mourifcos , que nella fe haviaó confervado por

tantos feculos.

Aos grandes ânimos de feu avô Carlos V. ,

e de feu pai Filippe o Prudente pareceo efta ac«

^%Q digna do feu valor , mas nunca lhes foi

pof-
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polTivel o reduzir-fe a pradica , porque fe re-í

prefentavaó maiores os inconvenientes , do

que as utilidades. Porém efte feliz Monarca
confiando em Deos , e na5 fazendo cafo dos

temores politicos , veio finaimente a livrar

Hefpanha de huma pefte , que occultamente a

podia arruinar.

Saliiraõ perto de quatrocentas mil peíToas,

mas tao obrigadas ao mefmo Principe , que po-

dendo executar nas fuás vidas a fevçridade das

leis j fatisfez a grandeza do feu animo com pu-

rificar os feus Reinos i^vn. manchar a efpada

com Tangue taó ingrato , e rebelde.

PaíTou a Portugal trazendo em fua compa-
nhia o Principe D. Filippe fucceíTor , ô as In^

fantes D. Ifabei , e D. Maria.,

Entrou em Lisboa em dia de S. Pedro do
anno de mil e feifcentos e defanove aonde foi

recebido com demonftrações dçvidas a tal Rei,

e próprias de tal Naçaõ.

Fabricarao-fe arcos fumptuofiífimos para a

fua entrada , e chegou a grandeza a tanto ex-

ceíTo , qtie diíTe o mefmo Principe , que fó

naqueíle dia fe tivera por grande Rei.

Celebroii no real Palácio de Lisboa as Cor-

tes , em que foi jurado o Principe feu filho

fucceífor defta Coroa , e gafiando neíla jornada

yr
^ iete mezes morreo em Madrid a trinta e hum de

^^*^- Março de mil feifcentos e vinte e hum annos ,

^í^4ú *^"*^^ quarenta e três de idade , e vinte e dous

emeio deReina.dp, Pef-
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Defcança no Real Morteiro de S. Lourenço

do Efcurial. No feu tempo teve Embaixadas de-

Imperadores , e Reis , que fempre recebeo

com íumma grandeza.

Soccor.reo ao Pontifice Paulo V. com três

milhões, e trinta mil homens , e ao impera-

dor Fernando com groíTas quantias de dinhei-

ro , trinta e dous mil Infantes , e quatro mil

Cavallos. ,

Dominou na índia Oriental novos Reinos,

como foraó o de Pegu , e o de Candea , e al-

cançou vidorias importantes para confervaçaó

daquelle Eftado.

Gafou com D. Margarida de Auflria , filha

dos Archiduques Carlos , e Maria , de quem
teve D. Anna Mauricia , mulher que foi de

Luiz XllI. de França ; D. Filippe , que lhe

fuccedeo na Coroa ; D. Maria Rainha de Hun-
gria ; 1). Carlos , que morreo ; D. Fernando,

que foi Cardeal , e Governador dos Ellados de

Flandes ; D. Margarida , que morreo moça ;

e D. Affonfo Maurício , que morreo de hum
anno.

Foi el Rei D. Filippe de amável prefença ,

teve o cabello louro , os olhos azues , a boc-

ca groíía , e mui corada com o beiço debaixo

derrubado , e corpo bem feito , e de boa grof-

fura mais fobre pequeno , que grande. Foi de
condição affavel , mais inclinado á brandura , e

mifericordia , que á rigor , e afpereza , e Íq,

l bre
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bre tudo amigo de remunerar ferviços com
largas mercês,

ELOGIO
Del Rei D, Fillppe , terceiro do nome > e

vigejjimo de Portugal. .

RA Cidade de Valhadolid » aonde entaõ fe

y_ # achava a Corte de Hefpanlia , nafceo efte Prin-

^^t0 cipe em Sefta feira Santa , oito de Abril de
mil feilcentos e cinco annos.

Foi celebrado o feu nafcimento com to-

das aquellas demonftrações de pompa , que
merecia o maior Príncipe de todo o mundo.
Por morte de feu Pai Filippe fegundo defte

Reino, na idade de dezaíeis annos tomou
poíTe do Governo , e da mais dilatada Monar-
quia , que viraó os homens.

Começou a governar com applaufo com-
inum , porque reformou os Confeihos , pro-

mulgou novas Leis para melhor adminiftraçao

da República , caftigou com exemplo poucas

vezes vifto alguns Miniftros culpados , e man-
dou , que todos geralmente fizeíiem inventá-

rios das fazendas , que poíTuiaò ao tempo que

cntravaó a fervillo.

nos
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Nos primeiros annos do feu reinado en-

trou incógnito na Corte de Madrid , Carlos

Príncipe de Gales , que depois foi Rei de

Efcocia , e de Inglaterra. Dcfcuberto o íegre-

éo da fua vinda Iht^ fez el Rei D. Fiiippe hum
taó apparatofo , e foJemne recebimento, que

iiaó podia fer maior o dos Príncipes naturaes :

porque o levou debaixo do palio á fua maô di-

reita , e em feu obfequio fahio peíroaimente a

jogar canas , cm que mereceo univerfaes acla-

mações , porque foi deílriífimo neíles , e feme-

ihantes exercicios.

O ódio antigo de Olífhda para com Cartella

lhe perfuadio huma expedição , que intentou ,

e confeguio com grande fegredo. Preparou hu-

ma Armada de trinta e cinco navios , de que
era General Joaó Vandort , em que havia três

mil homens quafi todos de valor muitas vezes

experimentado , muita artelharia , munições,

e petrechos. Sobre a Cidade da Bahia , que

era o fim deftinado defta occulta empreza appa*-

receo aquella poderofa Armada enchendo aos

feus moradores de tal medo , que na noite do

mefmo dia , em que foi vifta , a defampara-

raõ.

FizeraÕ-fe fenhores delia os inimigos , e

prenderão ao Governador , que lembrado da

fua obrigação , antes quiz ir priligneiro a

Oianda , que retirar-fe da Praça.

I li Soou
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Soou em Madrid eíla trifte noticia , e man-^

dando-fe o avizo a Portugal fe começarão a dif-

por os meios para a reftauraçaõ daquella Cidade,

Concorreo generofamente a Nobreza parte

com o dinheiro , e parte com as peíToas , mas
com tal brevidade , que no mez de Noverabra
faíiio da barra de Lisboa liuma Armada de vin--

te e duas embarGaçóes, de que era General D»
Manoel de Menezes , com quatro mil homens^,

Ka Ilha de Sant-lago cabeça de todas as do Ca-

bo Verde efperou pela Armada Caftelhana »

em que fe embarcarão oito mil homens com a
feu General D. Fradique de Toledo Oforio ,

JVIarquez de Valdueza.

Unidas ,. e incorporadas eftas grandes for-

ças entrarão em feíla feira Maior pela Bahia de-

todos os Santos,

Defembarcaraõ quatro mil homens , que
começarão o fitio da Cidade á ordem do Gene-
ral D. Fradique , e ficou D. Manoel de Mene-
zes no mar formando buma meia lua para im-

pedir a fugida dos inimigos.

Hum , e outro General fatisfez valerofa^

mente ás obrigações do fangue , e dos lugares,

porque D. Manoel de liuma plataforma lhe me-
tia a pique as embarcações , e Jhe matava os

Soldados, que para as defenderem aíTifliaõ na

marinha; e D. Fradique obriorou os fitiados 3

Jhe entregarem a Cidade ao primeiro de Maio

de mil feifcentos e vinte e cinco annos.

Nel-
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Nella fe acharão em fazendas mais de três

tnilhóes , em dinheiro mais de trezentos mil

cruzados , dous mil quintaes de pólvora , e

tudo o mais a proporção.

Impacientes os Olandezes com efla perda

idearão outra conquifla na mefma America

,

que foi a de Pernambuco ,
que mais lhe deo o

noíTo defcuido , do que o fen valor. Com va-

ria fortuna durou a guerra nefta Capitania con-

fumindo Armadas , e Soldados , até que p^lo-

ciofamente fe concluio em outro Reinada
mais feliz.

Para divertirem as forças da Monarquia in-

velliraô muitas Praças da Coroa Portugueza na

America , e na Africa , em que os Governa-^

dores fizerao milagres de valor , e fidelidade.

Mandarão gente á Índia Oriental para que

naõ houveíTe conquifía noffa , em que a fugei-

<aò a CaRella naó levaíle a ella os OJandezes

como inimigos. Puzeraõ fitio á Cidade de Ma- /^^
laca no anno de mil feifcentos e quarenta , e

por faka de foccorros veio finalmente a capitu-

lar , e a fazelia Olandeza o ódio da Monarquia

de Hefpanha.

Todos os portos da índia fe viraõ infeíla-

dos defles inimip^os fendo mais contumazes na

empreza de Ceilão , pois lhe cuflou o trabalho

de muitos annos. Como quafi todas as nações

fe tnihaó conjurado contra Ceflella pedirão os

Arábios o foccorro doslnglezes (que com ín-

ju-
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juria , e mortandade Iiaviaõ intentado a ínter-

preza de Cadiz) para nos tomarem Ormuz , em
que íe perdeo a pedra precioía , que íe devia

engallar no mundo , fe elJe fofTe hum annej.

Era el Rei D. FiJippe dotado naturalmente
de partes , que mereciaõ a Coroa , porque
era generofo , excellente Cavalleiro , aman-
tiííimo das letras , como o moftra o número de

homens eminentes , que florecêraõ no feu

tempo , difcreto , e affavel , mas de todas ef-

tas virtudes era huma fombra o defcuido em
ordem ao bem público da Monarquia , que o
fez entregar todos os negócios delia á admi-

niflraçaõ de alguns validos , de quem era mais

conhecida a ambição , do que a prudência.

A tyrannia com que mandavaô , e a vio-

lencia com que queriaô executadas as fuás or-

dens , derao occaíiaõ ao Principado de Cata-

lunha a que íc rebeliaíTe a Cartel la , e pediíTe

o amparo de França , que por alguns annos

fuftentou com as fuás armas a rebelliaó , e

fez duvidofa a conquifla.

Seguindo o exemplo de Catalunha com
mais razaõ , e com melhor fortuna fe levantou

no mefmo anno de quarenta o Reino de Por-

tugal , dando a obediência a feu legitimo Se-

nhor o Duque de Bragança D. Joaõ o fegundo

defte nome , e oitavo dos Príncipes daquella

ScreniíTima Cafa. Também Nápoles preten-

deo com hum grande tumulto imitar Catalu-
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nha 9 e Portugal , mas como os meios naô

correfpondiaõ á refoluçaó , veio ultimamen-

te a lujeitar-fe ao dominio antigo.

Entre eftas fatalidades politicas naó falta-

rão no feu Reinado fucceíTos gloriofos , e me-
moráveis batalhas , que alcançarão os feus

Generaes , o Cardeal Infante D. Fernando feu

irmaõ , D. João de Auflria feu filho , e o fa-

mofo Ambrofio Spinola , que na conquifla de

Bredá accrefcentou os merecimentos da fua

peíToa.

Cafou primeira vez com Dona Ifabel de

Borbon , filha de Henrique quarto , Rei de

França , de quem teve a Infante D. Margarida

Maria , que viveo quarenta horas : a Infante

D. Maria Margarida , que morreo de treze me-
zes ; a Infante D. Maria , que falleceo de

vinte mezes , o Principe D. Balthazar Carlos ;

a Infante D. Ifabel Therefa , que durou pou-

co ; a Infante D. Maria Anna Antónia , que

nao chegou a onze mezes ; a Infante D. Maria

Therefa , que foi mulher de Luiz decimo quar-

to Rei de França. No fegundo cafamento nao

falíamos , porque fe celebrou eftando já Portu-

gal na fua prometida , e dcfejada liberdade.

ELO-
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ELOGIO

Del Rei D.JoaÕ , (juarto do nome , e vigejfim%

primeiro de Portugal,

A ELA morte do Cardeal Rei D. Henrique ,

cujo ódio para com a Cafa de Bragança Jhe fez

mais obftinada a fua natural ijrefoluçaó , fi-

cou a grande Monarquia de Portugal fem Suc-
ceíFor declarado.

O poder de Filippe Prudente foi o que
fez mais juftificada a fua pretençaó , e a for-

tuna do Duque de Alva na ponte de Alcân-
tara junto a Lisboa , foi a que lhe fegurou a

Coroa acabando de deílruir o pequeno > e

mal armado exercito , com que fe 1/ie oppoz
o Prior do Crato , o Senhor D. António.

Com eíla violência a que fazia irrepará-

vel a extrema miferia , em que fe achava efte

Reino fem armas , fem gente , e fem nobre-

za , pois toda a que o pudera falvar da ef-

cravidaó eílava ou morta , ou captiva em
Africa , ficou a Sereniííima Cafa de Bragança

confervando o direito da fucceííaò , ate vir

tempo em que a verdade triunfaíTe da injufliça.

Era
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Era a legitima , e verdadeira SiicceíTora do

Reino a Senhora D. Catherina filha do Infantes

D. Duarte filho dei Rei D. Manoel , que achan-

do-fe cazada com o Duque D. Joaõ o primeiro

defte nome reprefentava na peíToa de feu pai o

único herdeiro da Coroa de Portugal. Mas co-

jno a força venceo a razaõ continuarão os Se-

nhores daquella grande cala no feu infortúnio

até que fatis feito o caftigo de feíTeiita annos fe

lhes rertituío o que era feu.

Os validos dos Reis de Caflella forao os pri-

meiros inftrumentos da liberdade deíle Reino ,

porque mais parece , que attendiaó a deítruir,

do que a confervar. Eraó exceíTivos os tribu-

tos , naõ fe dava fatisfaçaõ ao que jurarão nas

Cortes de Thomar , e em outras , pois fe viao

os lugares , que deviaó fer dos Portuguezes na

maõ dos Caftelhanos , e parecendo-lhes ainda

pouca efta repetida infracção das Leis entrarão

na pretençaó de reduzirem eíle Reino aoeftado

de Província.

Exafperou efta refoluçao aos verdadeiros

Portuguezes , e para cortarem de huma vez a

cadéa da fua efcravidaó no primeiro de Dezem-
bro de mil feifcentos e quarenta acciamaraó por

feu Rei ao Duque de Bragança D. Joaõ , que
foi o quarto defte nome.

Nafceo em Viila Viçofa corte de feus pais x^i.^^^^

Sereniífimos em defanove de Março de mil feif- j^^^
centos , e quatro. Foraó fcus pais o Duque D, /^^
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Theodozio fegundo do rtome , e a Duquezç
D. Anna de Velafco , neto do Duque D. JoacJ

G primeiro , e da íenhora D. Catherina herdei-

ra legitima defta Coroa.

Começou-fe a difpor a liberdade defte Rei-
no pelos tumultos de Évora , que parecendo
citarem de todo focegados vierao ater a defe-

jada conclufaó em hum fabbado primeiro de

Dezembro do anno feliz de mil feifcentos e qua-

renta , porque nelie foi aclamado Rei o Duque
de Bragança pela generofa refoluçaó de quaren-

ta Cavalheiros que no breviffimo efpaço de trez

horas tirarão em huma fó Lisboa aos Monarcas

de Gaílella hum Reino , que haviaõ poíTuido

feíTenta annos. ^

Entrou el Rei D. João o IV. na Cidade de
Lisboa huma quinta feira féis do dito mez , e

a quinze foi coroado com a folemnidade coflu-

niada , hindo depois a cavallo acompanhado de

toda a Nobreza a pê , render as graças na Sé

ao Author dos Impérios.

PreparoLi-fe para huma guerra a que fazia

infallivel a perda de taõ dilatados dominios , e

a que fazia perigofa o poder do Príncipe excluí-

do , e a falta de todos os meios necefTarios pa-

ra a defenfa.

Tudo fuprio a lealdade dos corações Portu-

guezes
, que facriíicando em obfequio de feu

Príncipe as fazendas , e as vidas , rara foi a
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cccaziaõ 5 em que peleijaraõ com os inimigos,

que naõ fahifTem vencedores.

Entre todas foi mais celebre a batalha do
Montijo , cm que a fortuna moftrou a fua in-

conítancía , e em que os Portuguezes moííra-

raó o como muitas vezes excede o valor á va-

riedade da fortuna.

Com a felicidade de muitos fucceíTos glo-

riofos paífaraõ as fuás tropas a conquifladoras

entrando vidoriofas pelas fronteiras de Caftel-

la , aonde ganharão praças , que iiaó fô def-

truiraõ , mas confervaraò por grande numero
de annos.

Indignados os Miniftros de Hefpanha de ve-

rem no throno a el Rei D. Joaõ o quarto orde-

narão tirar-lhe a vida para o que fe offereceo

hum Portuguez indigno de nome taó fiel para

executor defte atroz delido.

Intentou dar-lhe a morte quando em vinte

de Junho de mil feifcentos e quarenta e fete

acompanhava a ProciíTaõ do Corpo de Deos ,

mas naó podendo confeguir o feu intento ? ou
natural , ou fobrenaturalmente , voltou a Ma-
drid , aonde aceitas as defculpas de que Deos
naó queria te executaíTe , veio fegunda vez ao
mefmo fim , e fendo prezo pagou com a vida

a fua infidelidade , que para fer mais execran-

da foi hum dos primeiros homens a quem el

Rei D. Joaõ tinha feito mercê de Efcrivao da
Correição do Civel da Corte.

Em
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Em agradecimento deíle ine^imavel bene*

ficio no mefmo Iiiscar em que Ce preten Jeo com-
metter tao barbara morte mandou edificar a

Rainha hum Convento dedicado* ao Santiífimo

Sacramento , em que poz os Religiofos de Santa
Therefa , como querendo , que huma Santa
Caftelhana foífe a Protedora de Portu-ifal.

Pelo efpaço de quatorze annos luííentou a
guerra em Pernambuco contra a Potencia do
Olanda , que continuiiva nelJa , como íe ain-

da efte Reino eftiveíTe fujeito a Caflella , mas
quebrando-lhe as forças em muitos recontros, e
particularmente na"{ duas batalhas dos Garara-

pes , veio a ficar pacifico Senhor de toda aquel-

la Capitania em vinte e fete de Janeiro de mil
íeifcentos e cincoenta e quatro.

Nao feguio o mefmo exemplo , nem a mef-
ma fortuna a Ilha de Ceilão , porque ainda na
fua defenfa fe obrarão acções , que parecem
jjicriveis ; a diftancia , e a falta de foccorros a

reduzirão a eftado , que iicou no dominio de

Olanda.

Finalmente fobrevindo-Ihe huma fupreíTao,'

vendo que as medicinas mais lhe ferviaó de tor-

mento , que de remédio entre aélos , e diípo-

íjçóes de animo Chriftaó , e real , fallcceo em
Lisboa fegunda feira féis de Novembro de mil

feifcentos e cincoenta e féis annos ; tendo de

5dade cincoenta e dous , fete mezes , e dezoi-

to dias , dos quaes foi vinte e féis annos Duque
de



D. J o A õ IV, 139

53e Barcellos , dez Duque de Bragança , e de-

iafeis menos vinte e^iiatro dias Rei de Portu-

gal.

Jaz no Real Convento de S. Vicente de fo-

ra em huma excellerlte fepultura debaixo do

Sacrário do Altar mór.

Foi el Rei D. Joaó de meã eftatura , mui
gentil homem antes das bexigas , que alguma

coufa lhe diminuirão eíle dote ; teve o cabello

Jouro , olhos azues , alegres , e agradáveis , a

barba mais clara , que o cubello , o corpo

groíTo , e taó rebuflo , que fó lhe veio a pre-

judicar a defordem do alimento : naó fez cafo

da pompa de veftir , porque naõ queria , co-

mo coflumava dizer , que as outras Nações fe

fizeíTem íenhores dos feus VaíTallos pelos tra-

jes.

Foi difcreto na converfaçaõ , agudo , e

prompto nas reportas , e ainda nos defpachos ,

como fe vê em muitas da lua maó ; foi amigo

da juftiça íem declinar a fevero.

ProfeíTou a Mufica , e el^imou a caça , e

foi excellente em huma , e outra : naõ teve

valido , mas foube eleger Miniftros para ©aju-

darem no governo.

Com a induftria , e com a defpeza rergatoii

a vida de feus VaíTallos , e nefte politico fe-

gredo defpendeo thefouros com publica utili-

dade.

Creou
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Creou o titulo de Príncipe do Brafil para o
Príncipe D. Tlieodofio , a quem também deo

o de Duque de Bragança ; ao Infante D. Pedro

fez Duque de Beja ; a D. Nuno Alvares Perei-

ra de Mello íilho do Marquez de Ferreira Duque
do Cadavel ; ao Conde de Monfanto Marquez
de Cafcaes ; ao Conde de Vimiofo Marquez de

Aguiar ; ao Conde da Vidigueira Marquez de

Niza ; ao primogénito do Marquez de Montal-

vão Conde de Serem ; a Mathias de Albuauer-

que Conde de Alegrete ; a D. Joaó da Cofia

Gonde de Soure ; ao Barão de Alvito Conde
de Oriola ; a D. António de Noronha Conde
de Villa Verde ; a António Telles da Silva

Conde de Villa pouca : a D. Francifco deSou-
fa confirmou a mercê de Conde do Prado : a D.

Fernando de Menezes a de Conde da Ericeira ;

e a D, Fernando Mafcarenhas reftituio a de

Conde da Torre.

Fez doaçaô á Rainha D. Luiza de muitas

terras , que nas fubfequentes íicáraõ heredi-

tárias.

Reflituio aos Religiofos de S. Bernardo as

grandes rendas , que com o titulo de Com-
menda fe lhes haviaó tomado ; e movido de

huma notável devoção para com o Myfterio

Puriífimo da Conceição da Virgem Maria , a

jurou Padroeira de todo o Reino , ordenan-

do por Lei , que na Univerlidade de Coim-
bra, ninguém podeíTe tomar gráo fem primei-

ro
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ro Jurar a Pureza da Senhora naquelle Myf-

terio.

Gafou com a Rainha D. Luiza Francifca

de Gufmaó , filha dos Duques de Medina , e

Sidónia : delia teve fendo Duque o Príncipe

D. Theodofio , que falleceo no anno de mil

feifcentos c ciiicoenta e três ; a Senhora D.

Anna , que nafceo , e inorreo no mefmo dia ;

a Infante D. Joanna que morreo no anno de

mil feifcentos e cincoenta e três ; a Infante

D. Catharina , que foi mulher de Carlos fe-

gundo Rei de Inglaterra , e depois de viuva

voltou para Lisboa , aonde falleceo ; a Se-

nhora D. Maria que nafceo , e morreo no mef-

mo dia : depois de Rei teve o Infante D. Af-
fonfo , que lhe fuccedeo na Coroa ; outro fi-

lho , que nafceo morto , e o Infante D. Pe-

dro , que fuccedeo a feu irmaõ el Rei D. iVf-

fonfo.

Fora do Matrimonio teve a Senhora D. ^,,^^
Maria , que acabou recolhida no Convento ^^- ^
das Carmelitas Defcalças de Carnide junto a //7^^
Lisboa.

ELO-



à.

142 Elogio del Rei

ELOGIO
J^Ú Rei D, AjFonfo , Jcxto do nome , c vi"

^cjjimo fecundo de Portugal»

JTJl EL Rei d. Joaõ o quarto de gloriofa me-
moria , fuccedeo no Throno feulilho o Prín-

cipe D. Affonfo. Tinha naícido na Cidade

de Lisboa em vinte e Inim de Agofto de mil

^ feifcentos e quarenta e três annos. Por morte
de feu írmaó o Principe D. Tlieodoíio , fuc-

cedida em quinze de Maio de mil feifcentos

~/7 e cincoenta e três , foi jurado Principe , e
^ SucceíTor da Coroa em vinte e dous de Outu-

bro do mefmo anno.

Coroou-fe a quinze de Novembro de mil

^' feifcentos e cincoenta e féis com geral accJa-

jiiaçaõ dos povos , que parece que já de longe

prognoílicavaó as felicidades do feu governo.

Na tutella de fua grande iVlãi a Rainha

D. Luiza começou com profperos fucceíTos o

feu Reinado , como fe vio na batalha do For-

te de S. Miguel em Badajoz. Depois no an-

no de mil e feiscentos e cincoenta e oito ,

tendo íitiado a Cidade de Elvas D. Luiz Men-
des de Haro coai hum poderofo exercito , e

ten-
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t^ndo-a reduzido quafi á ultima mi feria pela

feita de defenfores , paíTou a Alem-Téjo o

Conde de Cantanheda D. António Luiz de Me-
nezes por ordem da Rainha Regente , e buf-

çando ao inimigo dentro das luas me Imas li-

nhas o rompeo com grande eftrago de Callel-

la , e com grande gloria de Portugal a qua-

torze de Janeiro de mil feiscentos e concoenta

ç nove.

Da mefma forte venceo aos Caftelhanos na

famofa batalha do Amexial , fendo Governa-
dor das Armas D. Sancho Manoel , Conde de

Villa-Flor. Havia entrado pela Província do

Alem-Tcjo D. Joaó de Auftria , íilho natural

de Filippe IV. com hum exercito digno de

taó grande General.

Sitiou Évora , cabeça daquella Prnvincia,

ç rendeo-a T o que fabido em Lisboa fe le-

vantou hum motim , de que nafcêraõ os ef-

feitos coííumados.

Para fe dar o remédio conveniente paíTou a

Aldeia-Gallega o Conde de Cantanhede já Mar-

quez de Marialva a preparar os foccorros do

Alem-Téjo.
Com os que mandou , e com os que vie-

raó das outras Provincias fahio em camo.anha o

Conde de Villa For , e bufcando os inimigos os

desbaratou , e venceo ganhando huma comple-

ta vidoria com grande mortandade , e maior

numero de prifioneiros , ficando-nos também
K o



14^ Elogio dkl Rei

o Eílendarte real de Caftella , que todos os an«#

nos em certo dia fe expunha ao povo no Con«*

vento de S. Francifco da Cidade , até que por

deícuido , ou por diligencia alhtia defappare-

ceo eíla memoria digna certamente de eterna

coniervaçaô. *

Reftaurou-fe logo a Cidade de Évora deven*

do-fe grande parte defte venturof > lucceífo á

fciencia , e ao valor do Marec ia! de Schom-
berg , que naquelle tempo era Meílre de Cam-
po General dos exércitos Portug »eze^. Em to-

do o Reino era igual a fortuna dei Rei D. Af-

fon fo , porque na Província da Beira derrotou

Pedro Jaques de Magairiães ao Duque de OíTu-»

na na batalha de Caftello Rodrigo . mas como
o poder de Cafiella buícava todos os modos de

reílaurar o perdido , entrou novamente pelo

Alem-Tcjo o Marquez de Carracena taÕ fober-

bo como armado.

Poz fitio a Villa Viçof i , e quando mais fu-

riofamente a combatia , foube que marchava o

Marquez de Marialva.

Deixou guarnecidas as linhas , e encon-

triíndo-fe no campo de Montes Claros Te derao
'" huma das mais difputadas batalhas , que até

aquelle tempo fe viraõ.

Peleijavaó huns por ganharem o perdido ,

outros por defenderem a liberdade , até quo

vencedores os Portuguezes derrotarão inteira-

mente os CaRelhanos,
Dei-
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' DeRa continuação de prorperidades inerc-

cco el Rei D. Affcnfo o titulo de vidoriofo
,

fem que baftaíTc a diminuir-lhe a gloria de tan-

tas acções a perda de Cochim na índia , de

que injuftamente fe íizeraó fenhores os Olan-

dezes.

Seria incomparável a grandeza defte Prin-

cipe fe fe experimentaíTem na Corte as mefmas
felicidades , que na campanha. Hum acciden-

te de ar que lhe tomou metade do corpo fendo

ainda menino lhe deixou menos livres , e mais

confufas as operações do entendimento.

Era colérico fem caufa , e demafiadamente"

com ella. Com o feu favor , e com a fua pro-

tecção fe animarão muitos a commetter crimes

graviílimos , do que refultavaó outros maiores,

querendo-fe tomar dcJles a devida fatisfaçaó.

Eftas , e outras defordens , que fe fenaõ

atalhaíTem , perdiaô infallivelmente a Repúbli- .

ca , foraó a occafiaó de que attendendo os vaf-

fallos mais zelofos á confervaçaõ do Reino buf-

caíTem o Infante D. Pedro para que quizeíTe re-

mediar os damnos imminentes,

Aífim fe executou , e em vinte e três de •

Novembro de mil feifcentos e feífenta e fete íi-
/^^

cou reclufo el Rei D Afíonfo em hum quarto

do Paço , e tomou feu Irmaó o governo com
o titulo de Principe Regente.

Depois alguns movimentos politicos fize-

raõ , que fe tomaíTe a refoluçaõ de o manda-

K. ii rena
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rem para o Caftelío da Ilha , e Cidade de An-
gra ,. donde foi trazida para o Palácio de Sin--

tra , em que acabou a vida de hum accidente.

de apoplexia a doze de Setembro de mil feif-

centos e oitenta e três., tendo padecida todas-

cíles trabalhos com grande refignaçaõ , que fa-'

raó os merecimentos da Bemaventurança Eter-

na , que gafa , como teflemunháraõ peíToas

de confummada virtude.

De Sintra foi levado o feu Real Cadáver ao
IVlofteiro de Belém , aonde fe defpofitou em
vinte do dito mez acompanhando-o ainda até a

fepultura a fua antiga felicidade , pois no mef-
mo tempo em que caminhava a pompa funeral

entrarão pelo Téjo as Frotas da America com
duas náos da índia.

Era el Rei D. AfTonfo de proporcionada ef-

tatura , de excellente prefença , alvo , olhos

azues , perfeito nariz , cabelio louro , e com-
prido , e de grande memoria , de que fez em
algumas occafióes- notáveis provas.

Foi liberalilfimo ; e ainda que lezo de meia
corpo mui forte a cavalla , em que coflumava

jnuitas vezes fahir fora. Edificou em Santarém

â Igreja de Noíla Senhora da Piedade > em que
Jançou a primeira pedra.

A D. António Luiz de Menezes , Conde
de Cantanheda fez Marquez de Marialva , e a

Francifco de Sá e Menezes Coiíde de Pena-

guião feu Camareirç luór ^ fez Marquez de

Fon-



-^ D. A F F o K s o VI. 149

Fontes ; a D. Sancho Manoel , Conde de Villa-

Flor; a Joaó Nunes da Cunha , Conde de

S, Vicente ; a Francifco de Mello e Torres

,

Marquez de Sande , e Conde da Ponte ; a D.

Luiz de Almeida , Conde de Avintes ; a D.

Pedro de Caftello Branco , Conde de Pombeí-

ro ; a Lourenço de Soufli , feu Apoíentador

Mór , Conde de Sant-Iago ; a Martim Corrêa

de Sá , Vis-Conde de AíTeca ; e a Luiz de

Soufa de Macedo , filho do Secretario de Eí^

tado António de Soufa de Macedo , Baraó da

Ilha grande. .y
Cafou em dous de Agofto de mil feifcen- ^Ó

tos e feíTeuta e féis com D. Maria Francifca

Ifabel de Sabóia , filha dos Duques de Ne-
mours , e de Aumale , o qual cafamento fe

.annullou por fentença de vinte e quatro de yy"
Março de mil feífcentos e feíTenta e oito. /^
Naó deixou filhos.

ELO-
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ELOGIO
Del Rei D. Pedro , fecundo do nome , c ví-

^ejfimo teiceiro de Porttt^al,

O INFANTE D. Pedro , ultimo filho del Rei
> ^^^ I^' Joaó o quarto , nafceo em Lisboa a vinte e

i/ Teiss de Abril de mil c feiscentos quarenta o

J^ ^ oito , feu Pai lhe deo o Ducado de Beja com
outras terras , que lhe compunhaó hum de-

^ cente Eílado.

^^;^_ Deporto do Throno feu Irmaõ el Rei D.

/á$I Affonlb fexto, foi jurado Príncipe, e Governa-

^ ^ dor do Reino em vinte e fete de Janeiro de

>/^ . mil feifcentos fcíTenta e oito.

ip^''
' G primeiro cuidado do feu Governo foi

a conclufaó da paz defte Reino com o de Caf-

tella que fe publicou em Lisboa a dous de

Março do dito anno de mil feiscentos felTenta

e oito.

Com aquella Monarquia teve fempre fiel

corrcfpondencia , como fe vio no foccorro %

que lhe mandou para defender a Praça de

Oraó do poder dos Mouros , que a tinhaó fi-

tiado , liindo por General daquella Armada
o

<^
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C valeTofo Pedro Jaques de Magalhães Gover-
ííor que havia fido das Armas da Província d^

Joeira no partido de Ahneida. ^

Segunda vez fe valeo Hefpanha das fuás

Armas , quando vio fitiada peios Mouros a

Cidade de Ceuta , para cuja defenfa partio de

Lisboa com hum Regimento de Infantaria Pe-

dro Mafcarenhas Barreto , que depois gover-

nou as Armas da Provincia de Alem-Téjo
com valor , e com fortuna > e baftou eíle

foccorro para fuflentar aquella Praça a furio-

fa invafaó de taó bárbaros inimigos.

Na tranquiilidade de huma profunda paz

fe achava efte Reino ao mefmo tempo em
que todos os da Europa ardiaó no incêndio

de huma guerra pertinaz , fendo efta a caufa

por onde mereceo o noíTo Rei o titulo de

Pacifico.

Mas quando Europa começava pacifica-^

mente a refpirar das tempeftades paíTadas fuc-

<edeo a morte de Carlos fegundo , Rei de

Caflella , e a fuccefraó de feu fobrinho Filip-»

pe Duque de Anjou naquella Coroa,

Os intereíTes deíle Reino moflráraó en*

taõ , que era conveniente reconhecer-fe aquel-

le novo Principe , como verdadeiro jRei d^
ÍVIonarquia de Hefpanha , e neíla conformi*

riade paíTou o Miniílro de Cailella par^ Pofr

tugal.

Ma»
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Mas os Miniftros Portuguezes confideraní

do melhor as conveniências do Reino acon-

felháraó a el Rei D. Pedro , que tomaíTe dif-

ferente refoluçaó , a qual perfuadíraò , e fa-

cilitarão os Miniílros de Alemanha , Inglater-

ra , e Hollanda promettendo-lhe para efte

fim grande número de tropas , e maiores do-

ininios pelas raias de Caftella.

Em virtude defte Contrato fe fabricou na

Cidade de Lisboa huma ponte magnificamen-

te adornada para entrar por ella no Palácio,

que lhe eftava preparado , Carlos terceiro ,

filho do Imperador Leopoldo primeiro , que

já fe tinha coroado Rei de Hefpanha na Corte

de Viena.

Na de Lisboa entrou a fete de Março de

mil e fetecentos e quatro acompanhado de

huma poderofilfima Armada , que em muitos

navios de tranfporte trouxe o foccorro das

tropas , que vinhaó para Portugal.

No tempo , que efte Príncipe aííiílio em
Lisboa , foi tratado com inexplicável grande-

za , até que refòlutos a executarem o feu pro-

jedlo , marcharão ambos os Príncipes para a

Eeira , onde determinando paíTar o rio Águe-

da , que corre junto a Ciudad Rodrigo , o nao

poderão fazer , porque lhes eftava defendendo

o paíTo o Duque de Berwick General das tro-

pas Cartel hanas com maior poder, do que fem-

pre fe imaginou.

Vol-
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Voltarão para a Corte , e nella fobreveio

a el Rei D. Pedro huma enfermidade taó peri-

gofa , que quafi defconfiáraó de todo as noífas

cfperanças , mas reftituido apparentemente á

fua antiga faude mandou eutrar por Caftella

aquelle incomparável Heroe D. António Luiz

de Soufa Marquez das Minas , e Governador

das Armas da Província do Alem-Téjo , que

taò feliz , e valerofamente executou as ordens

do feu Príncipe , que rompendo os Caflelha-

nos nos choques de Monfanto , e de Brocas ,

foi ganhando Alcântara , Ciudad Rodrigo ,

Salamanca , Coria , e Placencia , e todas as

mais povoações até a grande Corte de Madrid ,

que pelos feus Deputados lhe mandou dar obe-

diência , e na qual entrou em vinte e cinco de y/^
Junho de mil fetecentos e féis tendo-a defam- / /^

^

parado poucos dias antes el Rei Cathlico Filip-

pe V.
Nella efleve o Marquez das Minas dando

providencia a grande numero de negócios ,

que neceffariamente occorriaó , e defpachando

com os Tribunaes as dependências prefentes.

No anno de mil fetecentos e cinco tinha fa^ ^^y^i
ilido de Lisboa Carlos Terceiro , e ganhada si / í

Cidade de Barcelona eftava fenhor de quafi to-»

do o Condado de Catalunha , por onde Te com-
municava com os Reinos de Aragão , e de Va-
lença.
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Efperava o Marquez das Minas , que viefle

aquelle Príncipe com todo o feu poder a unir-n

fe com elle para o eflabelecer na Corte de Ma-
drid , que era aconclufaó de tantas ruinas , e

de tantas mortes. Nunca fe pôde executar eíla

iiniaô , e como os ânimos Gafteíhanos obede-

ciaõ mais por violência , que por amor , ven-

do o General Portuguez , que as praças con-

quifladas fe lhe hiaó rebellando , fahio de Ma-
drid , aonde Já Fora de tempo , e de occafiao

fe unirão humas , e outras forças.

Neíte tempo fe renovou a el Rei D. Pedro

a queixa antiga , e aggravando-fe-lhe cada dia

mais veio a fallecer com inexplicável fentimen-

to dos feus VaíTallos em nove de Dezembro do

mil fetecentos e féis na quinta de Alcântara

\ Á junto a Lisboa na mefma Cafa em que morrera

feu Irmaó o Príncipe D.Tlieodofio. Jaz em $•

Vicente de Fora.

Foi el Rei D. Pedro de eftatura agigantada^

cor trigueira , ollios grandes , nariz aquilino »

bocca groíTa , e cabello preto.

Teve forças extraordinárias , do que fazia

provas admiráveis. Excedeo a todos os do feu

tempo na fciencia de andar acavallo , e de cor-

rer touros.

Era incançavel na frequência com que ou*

via aos feus Vaífa lios , para o que naó iiavi»

/' hora , nem tempo refervado.
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Teve huma tao rara memoria , que de

íjualquer peíToa que vio huma vez , ainda de-

pois de paliados muitos annos fe lembrava com
dirtinçaó.

Foi dotado de huma grande piedade , co-

mo fe via na devoção com que venerava os Myí-

terios da Fé , e com que refpeitava os Sacer-

dotes , e Religiofos , efpeciahnente os de S,

Francifco de cuja Terceira Ordem era Profef-

fo , e com cujo habito fe mandou fepultar.

No Reino de Angola fendo feu Governa-

dor Francifco de Távora alcançou huma im-

portante vitoria do Rei do Dongo , ou das

Pedras de que foi confequencia a paz daquelle

Ellado.

A fua inílancia paíTou a Metropolitano o
JBifpado da Bahia , e fe erigirão os Bifpados da

Pernambuco , do Rio de Janeiro , do Mara-

nhão , do Pará (ainda que efte ultimo veio a

ter effeito no Reinado dei Rei D. Joaó o quin-

to , e foi fagrado por primeiro Bifpo D, Frei

Bartholomeu de Pilar Religiofo da Ordem do

Carmo) e de Peckim , e de Nanckim na China

como confta da Bulia , que começa Romani Pom-

ii/icis paíTado o anno de mil feifcentos noventa

c quatro. Para a guerra contra o Turco foccor-

reo ao Papa Innocencio XI. com groíTas quan-

tias de dinheiro , e para os Lugares Santos deo

hum excellente ornamento bordado de ouro

com que o Guardião de Jerufalem celebra Mif-

fa
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fa em Pontifical na noite de Natal na Lapinha
de Eelem ; deo bacia de prata para o Santo Se-

pulchro de taô exceliente feitio , que excedem
a todas as qae ardem diante delle , e para cu-

jo azeite deixou renda na Gafa da índia.

Fez Duques do Cadaval a D. Luiz Ambro-
íio de Mello , e a feu Irmaó D, Jaime de Mel-

lo filhos ambos do Duque D. Nuno. Ao Conde
do Prado D.Francifco deSoufa fez Marquez das

Minas ; ao Conde da Torre D.Joaô Mafcarenhat

Marquez da Fronteira; ao Conde deS.Joaô Luiz

Alvares de Távora Marquez de Távora ; zo

Conde de Villar maior Manoel Telles daSilvx

Marquez de Alegrete; a D. Francifco Mafca-

renlias fez Conde de Gocúli ; a D. Jofeph de
Menezes Conde de Viana ; a D. Manoel Cou-
tinho Conde de Redondo ; a Francifco de Tá-
vora Conde de Alvor ; a Diniz de Mello de Caf-
tro Conde das Galveas , a Luiz de Mendoç»
Conde do Lavradio ; a D. João de Almeida
Conde de AíTumar ; a D. Miguel Luiz de Me-
nezes Conde de Valladares ; a Lopo Furtado

de Mendoça Conde do Rio Grande por cafar

com D. Jozefa Antónia de Sá filha herdeira de

Francifco Barreto de Menezes Reflaurador de

Pernambuco ; a João Gomes da Silva Conde
de Tarouca por cafar com D. Joanna Rofa de

Menezes herdeira daquella Cafa , e a Pedro Ja-

^uez de Magalhães Vifconde de Fontc-Arca-

da.

Ca-
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Cafou el Rei D. Pedro dqas vezes , a pri-»

nieira com a Rainha D. Maria Francifca Ifabel

de Sabóia mulher , que havia fido de feu Ir-

inaô el Rei D. AíTonfo fexto , e cujo matrimo^

nio fe tinha annullado juridicamente. Ceie- /

brou-fe efte cafamento em dous de Abril de /^/6
mil leifcentos feíTenta e oito , e delle nafceo a

Infante D. Ifabel que foi jurada Princeza defte ^2^*^»<»^

Reino. •^im^'<:^

A efta Senhora como herdeira de Portugal /
refolveo cafar a Rainha fua Mãi com o Duque
de Sabóia feu fobrinho filho de fua Irma Ma-
dama Real. Para erte fim chamou o Príncipe

D. Pedro ainda Regente a Cortes , e nellas foi

difpenfada a Lei fundamental das Cortes de La-

mego , que difpoem , que as filhas herdeiras

naõ cafem fora do Reino. E como de fia ma-
téria he pouco o que fe fabe daremos delia

huma breve , e diftinta noticia.

Ajuftado o cafamento mandou o Príncipe

D. Pedro preparar huma Armada , em que
foíTe conduzido a Lisboa o Duque de Sabóia.

Compunha-fe de oito grandes náos , cuja Ca-

pitania era S. Francifco de Aífis chamada por

antonomazia o Monte de ouro , digna verda-

deiramente de taó foberano hofpede , por-

que nella competia a grandeza com o pri-

mor. Era o feu primeiro Governador (que ef-

te foi o nome , com que naquella occafiaq

enibarcaraó os Capitães) D. Joag de Lanc?X-

tro.
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tro , o fegundo Manoel Jaques de Magalhães ;

primeiro Tenente Pedro de Figueiredo de
Alarcão. A Almirante era S. Benedito , e feu

Governador Loarenço Nunes. De Santa Cla-

ra , em que hia o Fifcal Gonçalo da Cofia

de Menezes era Governador Luiz Cefar de Me-
nezes. Da Conceição Luiz Lobo da Silva. De
Santo António de Pádua D. Fernando Mafca-

renas Marquez de Fronteira , e Conde da

Torre. De S. Francifco de Borja Vidorio Za-

gallo Almirante que havia fido da Armada
Real ; e de Santo António de Flores D. João

de CaRro.

Era General deíla Armada o Vifconde de

Fonte Arcada Pedro Jaques de Magalhães bem
conhecido pelo leu valor , e pela famofa ba-

talha , que gloriofamente ganhou aos Carte-

Jhanos em Caftello Rodrigo. Almirante Mi-

guel Carlos de Távora fegundo Conde de S.

Vicente , e depois Confelheiro de Eftado , e

Guerra , e Provedor Francifco Pereira da Cu-
nha. Embarcarão voluntários Francifco de

Britto Freire General que foi da Armada do

Comercio , e das Frotas do Braíil. Triftao da

Cunha d>é^Attaide hoje Conde de Pavolide , e

D.Joaò Diogo de Attaide Governador que ago-

ra he das Armas da Provincia do Alem-Téjo.

Para Veador do Duque de Sabóia hia D.

Joaó de Almeida depois Conde de AíTumar ,

Embaixador ao Imperador Carlos fexto, quan-.

do
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éo rcfidio em Barcelona , e do Concelho de

Eftado : para Trinchante D. António Alvare»

da Cunha Senhor de Taboa , e para Siimi-

Iher da Cortina D, Joaõ de Soufa , que foi

Bifpo do Porto , e Arcebifpo de Braga , e ul-

timainente de Lisboa , e Confelheiro de Efta-

áo : Efcrivaõ da Cozinha Balthazar Rebello ;

doze Moços da Camará , dezoito Repofteiros,

c todos os mais Officiaes , de que fe com-
põem huma Cafa Real.

Faltava Embaixador , e Coijdudor de S.

A. R. , c ninguém duvidava , que para lugar

taó grande naó havia outra pefíba no Reino,
fenaõ o Duque D. Nuno Alvares Pereira de

IVlello Meftre de Campo General junto á Pef-

foa de S. Alteza o Principe D. Pedro.

Aflim fuccedeo , e Foi nomeado por huma
Carta taó honrada que parecia a Fatisfaçaó dos

grandes ferviços , que tinha feito a eíla Co-
roa na paz , e na guerra. Damos a copia ,

porque delia confía melhí^r a jufta ellimaçaõ,

que das qualidades da fua Peífoa faiia o Prin-

cipe.

JTjI ONRADO Duque , Sobrinho , AfWgo. Eit

V Príncipe vos envio mtito faudar , como dijirel*

Ic que muito amo , e yréto. Mandei aprcjlar

€jla Armada para jer conduzido nella a ejie Rci-

no o Duque de Sabóia meu bom Irmaâ , e por

Jtr
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fer ejla a maior ^^-ajiaõ que fe pode offerecef

he certo a havia de entregar a hiima pe^oa tal,

e em que concorrerem tantas , e taó grandes

qualidades juntas ^ como concorrem na vojfa pC"

lo devida que comigo tendes , pela antiguidade

da vojja Cafa , pela muita confiança , que de

vós foço , e pelo grande amor com que atten-

deis a meu ferviço , e bem do Keino, Por todas

ejlas razões fiei por bem , e mando ao General^

£ Cabos da Armada , que ajjim â hida , como

de volta , e em quanto ejliverem em terra , í/e-

pois de fahirem dejle porto , executem o que

lhes dijjerdes , e ordenardes em meu nome , c

como vox, minha , porque de ajfim o fazerem me
haverei por bem fervido, Efcrita em Lisbça ^ a

5.] de Maio de 1682.

Príncipe.

Com eílas preeminências embarcou o Dii-

.que levando por feus Tenentes Generaes Ber-

nardo Ramires , e Álvaro Dias , e por The-
foureiro da Embaixada Joaó Morato Roma.

Sahio eíía Armada do porto de Lisboa a

23 de Maio de 1682, e com proípera via-

gem chegou a Niza. Daqui paíTou o Duque a

Turim , onde foi recebido ,
' e tratado coin

aquellas demonftraçóes de obfequio , que len-

do devidas ao leu Caracíler , eraõ muito mais

merecidas pela grandeza. da fua peíToa.

Achou
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Achou o Duque de Saboya mal convale-

cido de liuma febre , que com a continua-

ção de quarenta dias fe tinha feito mui peri-i

gofa , e efperando-fe da efficacia dos remédios

a brevidade da convaiefcença , naó refpon-

deo o fucceíTo á imaginação , porque de tal

forte fe dilatou a reítituiçaõ da faude , que

naô podendo a Armada invernar nos portos de

Itália , voltou para F^isboa.

Efte foi o íim de huma negociação , em
que fe confideráraó os intereíTes mais impor-

tantes para efta Monarquia , porém Deos que

tinha decretado o contrario , difpôz
,

quo

fó ferviíTe de moflrar o Duque D. Nuno a

grande capacidade do feu talento na fingida

benevolência dos Miniftros de Saboya , e de

fe vêr , que contra as determinações Divinas

naõ valem as politicas , nem as indullrias

humanas.

Para efta occafiaó de Saboya fez lavrar el

Rei D. Pedro huma medalha de ouro , que

pezava vinte e quatro mil reis , da qual de

huma parte tinha o leu retrato co»n eíla le-

tra Petrus D. G, Portugal, CíT Algarb, Princeps,

e da outra as Quinas de Portugal orladas com
os Caftellos fobre a Cruz de Chriflo , e dizia

á roda. In hoc Jigno vinces. Refpiciam , ^ vi-

debo , e na groíTura da moeda tinha as pa-

lavras feguintes. Vt portent nomcn meum in tx-

teras gentes,

L Fal-
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Falleceo eRa Senhora em Lisboa a 21 de

Outubro de 1690, e eftá fepultada no Con-
vento de Religioías Capuchas Francezas , fun-

dação da Rainha lua Mãi , que niorreo em
Palhavã junto a Ltsboa a ^7 de Dezembro de

1683 , e jaz no meímo Convento.

Cafou fegunda vez el Rei D. Pedro com a

Rainha D. Maria Sofia I fadei de Neoburg , íilíia

de Fiiippe Wilhehrio , Eleitor Palatino , da

qual teve o Príncipe D. João , que nafceo em
Lisboa a 50 de Agoílo de 1688 , e falleceo a

17 de Setembro do mefmo anno , e jaz em
S. Vicente de Fora ; o Príncipe D. Joaó , que

hoje reina ; o Infante D. Francifco , que naf-

ceo em Lisboa a 25 de Maio de 1691 ; o In-

fante D. António, que nafceo em Lisboa a 1$

de Março de 1694, ; a Infante D. Therefa ,

que nafceo em Lisboa a 24 de Fevereiro de

y^^?Oi6()6 , e morreo a 16 de Fevereiro de 1704

,

e jaz em S. Vicente de Fora ; o Infante D.

Manoel , que nafceo em Lisboa a 3 de Agofto

de 1697 ; a Infante D. Francifca , que nafceo

cm Lisboa a 30 de Janeiro de 1699. Falleceo

a Rainha D. Maria Sofia em 4 de Agoílo de

1699 , e eflá fepultada em S. Vicente de

Fora.

Teve mais el Rei D. Pedro de difFerentes

mulheres a Senhora D. Luiza , que cafou com
o Doque D. Luiz Anibrofio de Mello , de que

nao teve filhos , e por lua morte cafou fegun-

da

om
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iJa vez com feu Cunhado o Duque D. Jaime,

Confeilieiro de Eftado , e Guerra , Eftribeiro

IVlór dei Rei D. Joaó o V. , e Prefidente da

JUefa da Confciencia , e Ordens ; o Senhor D..^ t^^
JVligue] , que caiou com D. Luiza Cazimira de '^^^^^^

KaíTau , herdeira da Cafa de Arronches , e /

hoje Duqueza de Alafóes ; o ^elihor D. Joíe > '
'

que fegue a vida Eccleliaftica. -

ELOGIO
Del Rei D,Joaõ , quinto do nome , e vi^ejfímo

quarto de Perturbai,

RI ASCEO el Rei D. Joaó V. na Cidade dè

Lisboa aos 22 de Outubro de 1689. Foi jurado

Principe nas Cortes no primeiro de Dezembro
de 1697 , conforme as Leis de Lamego , que

mandaó , que o filho de Jrmaó naõ poíTa fue-

ceder na Coroa fem fer jurado pelos três ET^

tados do Reino. "" - ' ^

Entrou a reinar a 9 doDezembro^de 1706 ,

c no primeiro de Janeiro feguinte' foi aclamar

do com geral applaufo dos feus vaíTallos;

Continuou a guerra contra Caftélla até 7 de
Novembro de 17 12 , em qi4e fe fè^z o Armifti-

cio , € depois de prorogado fe concluio fe-

Lii liz-
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Jizmente o tratado da paz na Cidade de Utrechfe

a 1 1 de Abril de 171^ , íendo neila feus Em-
baixadores extraordinários , e Plenipotenciá-

rios Joaó Gomes da Sylva , Conde de Tarou-

ca , e D. Luiz da Cunha.

Publicada a paz nefta Cidade de Lisboa a

26 de Abril do mefmo anno começou a atten-

der com maior cuidado ao governo da Repú-
blica para cuja utilidade tem feito muitas ,

e proveitoílís Leis , efpecialmente a da pro-

hibiçaó das adagas , e das facas , cuja tranf-

greíTaò fe tem caftigado com feveriírimas pe-

nas. No anno de 1716 mandou a favor d»

Santidade de Clemente XL huma poderofa

Armada para que unida com as de outros Prin-

cipes Chriftáos refreaíTe a foberba do Graô

Turco , que ameaçava a toda Itália da ultima

ruina.

Delia foi por Almirante Lopo Furtado de

Mendoça , Conde do Rio , e por Cabos llibal-

ternos Manoel Carlos de Távora Conde de

S. Vicente , e Sargento Mór de Batalhas , e

Pedro de Souía de, Caflello Branco , Coronel

do Regimento da Armada Real.

^ rt Naó fe poáQ confeguir o defejado fim,

porque a vigilância dos Turcos lhes fruf-

trou o intento , mas no anno feguinte

Cornando a entrar pelo Mediterrâneo a mefma
Armada com , os mefmos Generaes , e com

niwita.Nobrezaf, que v^jL?luntariamente embar-
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CGU i deílruío a Armada dos Turcos com
grande perda , de cujo importantiíTiino íuc-

ceffo iinprimio na Cidade de MeíTina huma re-

lação em Portuguez hum Clérigo Regular, .^

que havia aífiftido muitos annos em Lisboa,

Por indulto do mefmo Pontífice Clemen-
te XI. erigio em Patriarcal a Collegiada de S.

Thomé , que já tinha ereda na fua Capella

Real , e para primeiro Patriarca a quem deo

o titulo de Capellaó mór , nomeou a D. Tho-
más de Ahneida , Bifpo que fora de Lame-
go , e do Porto com grandes privilégios , e

prerogativas concedidas pela Sc Apoftolica , e

para maior decoro da Ip^reja novamente fun-

dada formou hum Cabido das peíToas mais

illuftres pelo fangue , e pelas letras de todo

o Reino , além de hum grande numero de
Miniftros , que fervem ^ eRa Santa Bafilica.

Deo o Patriarca a entrada pública em 1 5 de

Fevereiro de 1717 , em que fe vio hum nu-

merofiííimo concurfo de Nobreza , e povo »

que concorreo para fer teflcmunha de pompa
taô folemne.

Inftituio Sua Mageflade em 8 de Dezem-
bro de 1720 a Academia Real da Hiftoria

Portugueza eílabelecida em huma das Salas

do Paço do Duque , e para ella fe elegerão

cincoenta Académicos , que faõ os deftinados

para efcreverem a Hiftoria Ecclefiaftica , e Se-

cular defte Reino , e fuás conquiílas , além
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de outros muitos a que cliamao Academicof
Provinciaes , que tem a mefma honra com
menos trabalho»

Tem alcançado no Eftado da índia impor-

tantes vitorias pelos feus Vice-Reis , e Ca*
pitues Generaes Caetano de Mello de Caflro »

Vafco Fernandes Cefar de Menezes , e ou-

tros. Mandou fazer moedas de ouro de oito-

centos reis , de mil e feiícentos reis , de

três mil e duzentos , de féis mil e quatrocen-

tos , e de doze mil e oito centos.

Todas tem de huma parte o feu retrato,

e da outra o efcudo das Armas Reaes.

E alfim mais mandou fazer moedas de

quatrocentos e outenta reis em ouro , e

obrar nas Minas moedas de doze mil reis , e

de vinte quatro mil reis , as quaes tem de

huma parte â Cruz , com quatro MM. , e da

outra o mefmo Efcudo Real.

Para os lugares Santos de Jerufalem man-
dou huma Cuflodia para nella fe expor na gruta

de Belém Sacramentado aquelle Deos , que na

mefma Lapinha fe dignou de nafcer feito Ho-
mem , e para moflrar a fua grande piedade por

vários Decretos tem dado tal providencia , que

ái^ráQ o anno de 17 io ate o de 1722 tem fiido

de Portugal duzentos e vinte mil cruzados pa-

ra fubfidio daquelles Santos lugares. Por car-

ta de 12 de Novembro de 1717 mandou a to-

das as Cathedraes , e CoHegiadas defle Reino
que
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que celebraíTem a fefta da Iminaculada Con-
ceição da Virgem Maria Padroeira do Reino
com as maiores demonftrações de Solemni-

dade , e grandeza moftrando nefla piedofa re-

commendaçaõ a devoção do fea Real arJmo
para com aquelle puriíltmo Myfterio.

Na Villa de Mafra eftá edificando hum
Templo taõ magnifico , e fumptuofo , que

fem duvida fera o melhor de todo o Reino.

Tem feito Duqueza de Alafoens a D. Lui-

za Cafimira de Soufa , e NaíTnu mulher do

Senhor D. Miguel , que morreo naufragante

no Tejo a 1 3 de Janeiro de 1724 , e a mef-

ma mercê fez a feu filho primogénito D. Pe-

dro ; a D. Martinho Mafcarenhas Conde que
era de Santa Cruz , fez Marquez de Gouvea ,

e por fua morte deo o mefmo titulo a leu fi-

lho D. Joaõ Mafcarenhas já Conde de Santa

Cruz ; a D. Pedro António de Noronha Con-
de de Villa Verde fez Marquez de Angeja ,

e Conde de Villa Verde a feu filho primogé-

nito D. António de Noronha ; a D. Diogo de

Menezes filho terceiro do Marquez de Ange-
ja fez Marquez de Marialva por cafar com D.

Joaquina de Menezes filha herdeira de D. Pe-

dro Luiz de Menezes fegundo Marquez de Ma-
rialva ; a D. Francifco de Portugal Conde do
Vimiofo fez Marquez de Valença , e Conde
do Vimiofo a feu filho primogénito D. Jofeph

Miguel Joaõ de Portugal ; ao Conde de Villar

Maior

k.
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Maior Feínao Telles da Silva , Marquez de
Alegrete, e o mefmo titulo deo a feu filho

Manoel Telles da Silva Conde que era de Vil-

lar Maior , e eíle ultimo titulo deo ao filho,

e neto de ambos Fernaõ Telles da Silva ; a

p. Rodrigo Pedro Eannes de Sá Almeida , e

Menezes feu Embaixador extraordinário a Ro-
ma mudou o titulo de Marquez de Fontes ,

no de Abrantes : a D. Manoel de Caflro Con-
de de Monfanto fez Marquez de Cafcaes , e
a feu irmaõ D. Fernando de Noronha fez Con-
de de Monfanto ; a Fernaõ de Soufa Couti-

nho fez Conde de Redondo , e por fua mor-
te a feu filho Thomé de Soufa Coutinho »

que por fallecer , lhe fuccedeo no mefmo
titulo feu filho ; a Triflaó da Cunha de At-
taide , Conde de Povolide , a D. Sancho do
Faro , e a feu filho D. Diogo de Faro do Vi-
mieiro , a André de Mello , de Caftro Em-
baixador em Roma , das Galveas , a D. Ma-
noel Mafcarenhas , de Óbidos , a D. Miguel

Luiz de Menezes de Valladares , a D. Francif-

co Mafcarenhas , de Coculi , a D. Henrique

da Coíla , de Soure , a Thomas Telles da

Silva , de Vifconde de Villa Nova de Cerveira

por cafar com a filha herdeira daquella cafa,

a D. Duarte da Camará, de Conde d 'Aveiras

por cafar com a filha herdeira do Conde de

Aveiras Luiz da Silva Tello , a D. António

de Almeida fez Conde do Lavradio de juro

her-
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herdade , a D. Eftevaó de Menezes de Ta-
rouca.

Nomeou Bifpo do Porto , a D. Thomás »c^/L.

de Almeida, que o era de Lameeo , e he o 7^^,
primeiro Patriarca de Lisboa Occidental , e

de Lamego a D. Nuno Alvares Pereira de Mel-

lo Reitor , e Reformador da Univerfidade de

Coimbra ; da Guarda a Joaõ de Mendoça ;

de Miranda a Joaõ de Sou la de Carvalho Có-
nego Magiftral da Sé de Évora , de Elvas a

D. Fernando de Faro Deputado da Mefa da

Confíiencia , e Ordens , e por fua morte a

Joaõ de Soufa de Caflello Branco Chantre da

Real Collegiada de S. Tliomé , de Portale-

gre , a D. Álvaro Pires de Noronha Cónego
da Sc de Lisboa , e do Algarve a Jofeph Pe-

reira de la Cerda Prior mór que era de Pal-

mella , e hoje Cardeal do titulo de Santa Su-
zana. Do Funchal ao Doutor Frei Manoel
Coutinho Religiofo da Ordem de Chriflo , de
Angra a D. Manoel Alvares da Cofta , que o
era de Pernambuco, para cuja Cathedral no-
jneou ao Doutor Fr. Jofeph Fialho Monje de
Cifter , e do Rio de Janeiro a Fr. António de
Guadalupe Religiofo obfervante de S. Fran-
cifco , do Maranhão a D. Fr. Jofeph Delgarte

Religiofo da Ordem da Ss. Trindade, e da
Pará novamente eredo a D. Fr. Fartholomeu
do Pilar Religiofo da obfervancia do Carmo.
De Goa a D. Sebaftiaó de Andrada Peçanha

Pro-
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Promotor do Santo Oíficio de Évora , a quem
fuccedeo P. Ignacio de Santa Therefa Cóne-
go Res^ular de Santo Agoftinho , de Cochim
ao Padre Francifco de Valconcellos da Com-
panhia de Jefus , de Meliapor ao Padre Fran-

cifco Laines da mefma Companhia a quem
fuccedeo D. Manoel Sanches Golaó Cierigo

do habito de S. Pedro , que naufragou hindo

para a índia. De Nanckim a D. António Paes

Godinho por cuja renuncia lhe fuccedeo D.

Fr. Manoel de Jefus Maria da obfervancia de

S. Francifco na Recolieta do Varatojo. Do
Patriarcado de Ethiopia ao Padre Manoel de

Sá da Companhia, atégora eleito. Do Arce-

bifpado da Serra , ou Cranganor ao Padre Ma-
noel Pimentel da mefma Companhia. De Ca-

bo Verde a Fr. Francifco de Santo Agoftinho

Religíofo da Terceira Ordem de S. Francifco,

e por fua morte a Fr. Jofeph de Santa Maria

Religiofo da obfervancia de S. Francifco na

Recolieta do Varatojo , e de Angola a Fr.

Manoel de Santa Catharina Religiofo do Car-

mo.
Cafou el Rei D. Joaõ V. em 27 de Outu-

bro de 1708 com a Rainha D. Maria Anna Jo-

fefa Antónia P^egina de Auílria , filha do

Imperador Leopoldo I. Princeza digna de toda

a veneração pela fua prudência , e grandes

virtudes.

Del-
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Delia tem a Infante D. Maria , que nafceo

em Lisboa a 4 de Dezembro de 17 1 1 ; o Prin-

cipe D. Pedro , que nafceo em Lisboa a 19 de

Outubro de 17 12 , e falleceo a 29 de Outu-
bro de 1714 , e jaz em S. Vicente de Fora ;

o Príncipe D. Jofeph , que nafceo em Lisboa

a 6 de Junho de 17 14; o Infante D. Carlos ,

que nafceo em Lisboa a 2 de Maio de 1716;
O Infante D. Pedro , que nafceo em Lisboa a

5 de Julho de 1717; o Infante D.Alexan-
dre que nafceo em Lisboa a 24 de Setembro
de 1725.

Foi fua Mageftade de proporcionada eílatu*

ra , de agradável , e mageRofa prefença , olhoS

grandes , c pardos , nariz quafi aquilino , e

a bocca groíTa , foi naturalmente magnifico ,

dotado de agudo entendimento , de grande

comprehenfaó nos negócios , e inviolável fe-

gredo , e de huma generofidade de animo
verdadeiramente incomparável , como moíira

a continuada corrente da fua Real grandeza ,

pela qual fe tem feito refpeitado em todo o
mundo.

Morreo em Lisboa a 3 1 de Julho de 1750
com 60 annos 9 mezes ,69 dias de idade , e

de governo 45 , fete mezes e 2j dias. Jaz em
S. Vicente de Fora.

F I M.

^ ^ IN-
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